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Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Descrición del título

ID del título  
Máster en profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
 

Rama de conocimiento  
Ciencias Sociales y Jurídicas  

Universidad solicitante  
Universidad de Vigo  

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto  
Facultad de Biología, Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte y Facultad de Ciencias de la Educación  

Centro/s donde se imparte el título  
Facultad de Biología, Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad
de Bellas Artes, EU Minas, Facultad de Traducción e Interpretación.  

 En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:  
   

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:  
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Tipo de educación  
Modalidad presencial  

Régimen de estudios  
Tiempo completo y tiempo parcial  

Periodicidad de la oferta  
Anual  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
280  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo  
60 ECTS para tiempo completo y entre 24 y 48 ECTS para Tiempo parcial  

Normas de permanencia  
Se aprobó el proyecto de la nueva normativa de permanencia en el Consello de Social el 2 de abril de 2013:

http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/formacion/norm_perm_grao_master.pdf

Con fecha 19/04/2013 se publicó en el DOG esta normativa en : RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2013 pola que se publica
a normativa de
permanencia e progreso do alumnado das titulacións oficiais de grao e máster universitarios desta universidade.
http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVIGO_DO
G.pdf

Información sobre la expedición de suplemento al título  
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/index.html  

Responsable del título  
Salustiano Mato de la Iglesia  

Coordinador/a del título  
Josefina Garrido González  

Correo electrónico del/de la responsable del título  
jgarrido@uvigo.es  

Fecha de verificación del título   
23 / 06 / 2009  

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros   

              24/09/2014 10:44:42 4/62



 FACULTAD DE BIOLOGÍA

12 / 11 / 2012  

Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia   
08 / 02 / 2011  

Fecha de inscripción en el RUCT   
26 / 03 / 2012  

Fecha de publicación en el BOE   
26 / 03 / 2012  

Curso de Implantación  
2009-10  

Modificaciones autorizadas  
   

Fecha de la última acreditación   
23 / 06 / 2009  

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
Universidad de Vigo  

Memoria vigente del título  
 No se adjuntó documento  

Descripción del Título. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La valoración del grado de cumplimiento relativo al criterio “Descripción del título”, una vez realizada la reflexión para el
curso 203-14 es “suficiente”.

La Denominación del título se encuentra disponible en la Memoria Verifica y en la página web del Centro, y no ha habido
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cambios en la denominación inicial. Tanto en la información que hay sobre el título en el Centro como en la Universidad, la
denominación del mismo aparece de forma clara.
Por otro lado la denominación del título no es correcta en varios documentos y en la Página WEB propia con lo que se
procedió a modificarla (Octubre 2013).

El tipo de enseñanza se mantiene en modo presencial y tampoco ha habido cambios en la periodicidad de la oferta en
relación a lo indicado en la Memoria Verifica. Estos datos se encuentran en la página WEB.

En relación al número de plazas si hay modificaciones establecidas en Convenio firmado con la Consellería de Educación
de la Xunta de Galicia aumentando el número de plazas de 200 a 260 alumnos en la edición 2009/2010.
En la edición 2012/2013, se han vuelto a modificar el número de plazas al implantar el itinerario Orientación Educativa, que
a pesar de estar previsto en la Memoria Verifica, no se implanto hasta esta edición.
Con ello se aumentaron 20 plazas, 12 en el campus de Ourense y 8 en el Campus de Vigo, ofertando un total de 280
plazas.

En relación al número de créditos y requisitos de matriculación, aparecen claramente detallados en la Memoria y en la
página WEB.

Los créditos que debe cursar el alumnado para completar esta titulación son 60 cred ECTS.

Los alumnos y alumnas deben matricularse de 60 ECTS para tiempo completo y entre 24 y 48 ECTS para tiempo parcial.

Los idiomas de impartición son Gallego y Castellano. En las materias del itinerario de lenguas extranjeras también se
utilizan los idiomas inglés y francés.

Esta titulación capacita a titulados universitarios para ejercer la docencia en Educación secundaria, formación profesional,
bachillerato y enseñanza de idiomas.

Con respecto a la normativa de permanencia, figura en la página web de la Universidad, así como en la web de la
titulación, en el siguiente enlace:
http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/formacion/norm_perm_grao_master.pdf

Responsables del título

La responsable-coordinadora del título es Dª Josefina Garrido, profesora de la Facultad de Biología de la Universidad de
Vigo
El Responsable Legal es actualmente el Rector, D. Salustiano Mato de la Iglesia, y los responsables del título en cada
Centro son las Decano/a:
Facultad de Biología Biología: D. Jesús M. Míguez Miramontes
Ciencias de la Educación y del Deporte: Dña.Francisca Fariñas
Ciencias de la Educación: Dña. María del Mar García Señorán.

Respecto al informe anterior, se propuso diseñar una nueva Página WEB que ya está activa, donde la información fuera
más accesible.
Consideramos que la nueva página web es mucho más accesible e intuitiva, pero todavía tenemos que incluir más
información siguiendo las indicaciones del informe de seguimiento de título del curso 2011/2012.

No se han presentado modificaciones para la memoria verifica.

Se detecta que en las página WEB de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte que los enlaces a la
información sobe este master no están activos, con lo que se contacta con los responsables de esta WEB para modificarlo.

La información general del título es clara y visible en la página Web propia.
No ha sido necesario atender a necesidades educativas especiales de ningún alumno.
No ha habido cambios en la normativa de permanencia, y detectamos que no es visible en la página web propia, con lo que
se incluye en la Información General sobre la titulación.
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Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
No se hicieron modificaciones sobre la memoria verifica  

Justificación de las modificaciones  
No procede  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

 

 Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La valoración del grado de cumplimiento relativo al criterio “Justificación” para el curso 2013-14 es “suficiente”.

El interés académico, científico y profesional del título sigue estando justificado tal y como se indica en la Memoria
Verificada.
Debido a la naturaleza del propio título, es necesario seguir ofertándolo. Esta titulación es imprescindible para acceder a la
carrera docente en Educación Secundaria, tal y como se indica en la legislación vigente publicada tanto en la Memoria
Verifica como en la página WEB propia. En el punto 2.2 de la Memoria Verifica se indican las normas reguladoras para el
ejercicio de la profesión de Profesor de Secundaria.

Los Referentes Externos, siguen siendo vigentes avalando el interés del título y aparecen tanto en la Memoria Verifica
como en la página web propia

Los Procedimientos de Consulta interno contamos con el sistema Interno de Garantía de Calidad como principal
herramienta. También se utilizan son encuestas de satisfacción que se realizan desde el Área de Calidad. En las ediciones
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anteriores la Coordinación hacía sus propias encuestas de valoración docente, pero en este curso se hicieron desde el
área de calidad.
En cuanto a la demanda de matrícula, el dato global para Variación de la matrícula de nuevo ingreso en el 1º curso
respecto al curso anterior es de 85,6%, ligeramente superior al dato del curso anterior (84,12%).
Observamos que en 9 de los 14 itinerarios, el número de matriculados fue superior al del curso anterior. En estos itinerarios
prácticamente se han cubierto las plazas ofertadas.
En el itinerario de Educación física, se han matriculado 19 personas, de las 20 plazas ofertadas, a pesar de ser un
resultado inferior, la tasa es muy alta.
En los itinerarios de FOL y Artes, el dato es más preocupante, ya que son itinerarios que en cursos anteriores siempre se
completaban. Debemos hacer seguimiento a este dato para comprobar que ha sido una situación puntual.
En los itinerarios de Tecnología y Humanidades de Ourense, el número de matriculados es sensiblemente inferior al de
años anteriores. En el de Tecnología, se entiende, ya que sube el número de matriculados en este itinerario en Vigo. En
total tenemos 42 matriculados en esta orientación, lo que significa que se completan las plazas ofertadas.
Respecto al itinerario de humanidades, destacar que históricamente es un itinerario en el que a pesar de haber bastantes
peticiones, casi nunca se cubren todas las plazas; entendemos que el dato que se aporta es razonable, si hacemos
seguimiento sobre años anteriores.
Sobre la Ratio de plazas ofertadas/demandadas, el dato global 73.38%, que es superior al del curso anterior.
Si analizamos los itinerarios, la demanda de plazas en algunos de los itinerarios de esta titulación es superior a la oferta.
Esto se debe a las circunstancias concretas de esta titulación, que es necesaria para opositar a Enseñanza Secundaria
Obligatoria, FP o Enseñanza de Idiomas
Los datos son muy dispares en los distintos itinerarios. Llegan al 100% en los itinerarios más demandados (lenguas
extranjeras y oficiales, y Educación física). En relación a este dato, es importante destacar, que estos itinerarios presentan
como salida profesional principal la docencia, de ahí que tengan tan alta demanda.
Encontramos que en otros 5 itinerarios el dato también es muy alto, superior al 80%.
En el resto de itinerarios el dato es inferior, encontrando el más bajo para el itinerario de Orientación Educativa del Campus
de Pontevedra. En este itinerario, solo se ofertan 8 plazas, entendiendo que la demanda sería baja pero era necesario
ofertar esta modalidad. Si los resultados siguen siendo tan bajos, se estudiará eliminar esta titulación.
En los itinerarios de Artes y FOL, los resultados son más bajos que otros años, entendemos que es una situación puntual y
que el dato subirá en el próximo año.
Los Resultados Globales de estas encuestas en esta titulación, indican que en general el PDI está medianamente
satisfecho con el funcionamiento, servicios y recursos de este máster. La valoración de estos indicadores es de 5,30
(planificación y desarrollo de las enseñanzas), 4.78 (servicios de apoyo al estudiante) y 5.37 (servicios de apoyo a la
enseñanza). Por el contrario, los resultados del alumnado son más bajos.
Es preocupante el dato sobre el grado de satisfacción con las acciones de orientación (2,82), que aunque supera la cifra
del curso pasado (2.56), sigue siendo una cifra demasiado baja. Entendemos que este resultado sea bajo ya que no está
implantado el PAT, aunque si realizamos acciones de orientación. En el curso 13/14 se a diseñado el PAT para esta
titulación, que se comenzara a implantar en el curso 14/15, contando con el asesoramiento del Vicedecanato de Calidad de
la Facultad de Biología.
Es necesario indicar que el indice general de la participación en las encuestas del alumnado es del 21.40%, un resultado
demasiado bajo para emitir valoraciones de estas encuestas.

En cuanto a los procedimientos de consulta externos, se mantienen contactos con la Xunta de Galicia y otras
Universidades.
Tal y como nos indican en el informe de seguimiento del curso 2010/11, la información sobre referentes externos y
procedimientos de consulta internos y externos, no se encuentra en la WEB, pero si en la Memoria Verificada, por lo que
procederemos a incluirla.

No es valorable es resultado sobre la Movilidad, ya que las características concretas de esta titulación no permite organizar
programas de movilidad.
Esta titulación capacita a los titulados para ejercer la docencia en educación secundaria, y está legislado a través de la
Xunta de Galicia que es el principal organismo que "recibirá" como empleados a estos estudiantes a través de concurso-
oposición.

RECOMENDACIONES INFORME ST 12-13
En la edición anterior, se recomienda incluir en el informe datos sobre inserción laboral de los alumnos.
Consideramos que este dato no es valorable, ya que como se ha indicado, la salida profesional de nuestros alumnos es la
"función pública", y este título los forma para acceder a esta profesión, pero siempre se depende de las convocatorias de
concurso oposición que convoca la Consellería de Educación.
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Como plan de mejora para el próximo curso, se contactará con alumnos egresados para conocer datos sobre inserción
laboral.
A día de hoy, todas las evidencias de cursos anteriores están actualizadas en la aplicación informática del SGIC-ST.

PROPUESTAS DE MEJORA ST CURSO 2012-2013
-Incluir en la página WEB información sobre referentes externos y descripción de procedimientos de consulta internos y
externos.
Se han incluido en el apartado "justificación del título" de la web propia.

-Revisar la información publicada en Información Pública de la Aplicación SGIC-Seguimiento de títulos.
Ya no es necesario actualizar este apartado.
Actualizamos la web propia diariamente.

Buenas prácticas  
-Registro de revisión periódica de la información existente en la página web del Centro.

-Participar en las sesiones públicas informativas sobre los Másters ofertados por la Facultad de Biología de Vigo, celebrada
al comienzo del curso académico 2013/14, informando al alumnado sobre todos los pormenores de la enseñanzas
ofertadas.

-Contacto y trabajo colaborativo con los responsables de másteres análogos impartidos en el resto de universidades
gallegas.

-Envío de correos electrónicos dirigidos a estudiantes manteniéndolos informados de cualquier noticia que les pueda
afectar sobre becas, oposiciones…

Propuestas de mejora  
Contactar con egresados para recibir información sobre inserción laboral.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Justificación. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Recopilar datos sobre inserción laboral de alumnos egresados  

Punto débil detectado  
No tenemos datos sobre inserción laboral de alumnos egresados. Este dato es importante de cara a la mejora del título.  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Coordinación Titulación  

Objetivos específicos  
Obtener datos sobre inserción laboral de alumnos egresados.  

Actuaciones a desarrollar  
Realizar encuesta para enviar a alumnos egresados sobre datos de inserción laboral.
Contactar con alumnos egresados y enviar encuesta.
Analizar datos de las encuestas.

Periodo de ejecución  
Septiembre 2014-Julio 2014  

Recursos / financiamiento  
Propios  

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La valoración del grado de cumplimiento relativo al criterio “Objetivos/Competencias” para el curso 2013-14 concluimos
que es “suficiente”.

Se han revisado los objetivos ni competencias para este Máster y se concluye que siguen siendo coherentes con los
derechos fundamentales entre hombres y mujeres, y con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.

Los objetivos y competencias de este Máster están marcados en la O.M. ECI/3858/2007 y contextualizados para este
máster en la Memoria Verificada y en las guías docentes de cada materia.

Tanto las competencias generales, como las específicas se siguen ajustando a los referentes nacionales e internacionales
indicados en la Memoria Verifica. Esta información se puede consultar en la página web propia, donde aparecen tanto
competencias como objetivos sin necesidad de acceder a la memoria verifica.

El alumnado alcanza los objetivos y competencias favorablemente tal y como se detallará en el criterio 8, y se refleja en las
tasas de graduación (89,83% Vigo, 83,33% Pontevedra y 59,68% en Ourense) y eficiencia (100% en Ourense y Vigo, y
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89,35 en Pontevedra).
Es preciso analizar más profundamente el dato de graduación de Ourense, ya que no se corresponde con los datos que
podemos observar si estudiamos cada itinerario individualmente.

En cuanto a la Tasa de Graduación, en 6 de los 14 itinerarios de la titulación es por encima del 80%, en 6 por encima del
70%, mientras que en los 2 últimos es más baja. En 4 itinerarios (Tecnología de Ourense, Humanidades, Arte, y FP: Sector
Servicios), esta tasa fue superior a la del curso anterior, mientras que en el resto de itinerarios este dato es inferior o igual
al del año 2012-2013.
Sobre la tasa de Eficiencia, hay que indicar que en todos los itinerarios es superior al 95%, llegando al 100% en 11
itinerarios.

Además de estos datos, utilizamos otros mecanismos que nos permiten conocer el grado de adquisición de competencias
desde otras perspectivas:
-Recopilación de resultados académicos:
-Análisis de encuestas de satisfacción del alumnado
-Actividades de tutorización de alumnos: -Reuniones entre profesores y coordinadores de itinerarios, y entre coordinadores
de itinerario y coordinación general.

Toda esta información es analizada por la coordinadora del título a fin de asegurar el cumplimiento de las competencias
generales de la titulación.

Observamos que el grado de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo de la enseñanza es de 5,30 sobre 7, una
puntuación suficientemente alta, aunque inferior a la del curso pasado (5.70).
A la pregunta concreta “Está satisfecho con los objetivos indicados en el plan de estudios” (ítem 1-indicador 78 de las
encuestas de satisfacción). El profesorado otorga una valoración de 5,66 sobre 7. Esta es una puntuación bastante alta,
por lo que podemos indicar que los objetivos presentados en el plan de estudios son correctos y coherentes.

La valoración de los alumnos con la planificación y desarrollo de la enseñanza, es inferior, 3,13/7, es inferior al resultado de
años anteriores. Por otro lado, el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente está valorado con 4,51
sobre 7.
Si analizamos los diferentes ítems consultados en este indicador (74 de las encuestas de satisfacción). A la pregunta
“Conozco y estoy satisfecho con los objetivos generales del plan de estudios”, el alumnado la puntúa con un 3,31 sobre 7.
Y a la pregunta “Las guías docentes de las materias son accesibles y coherentes con los objetivos del plan de estudios”,
los alumnos y alumnas la valoran con un 3,09.
Estos resultados son muy bajos. La diferencia entre la valoración y la de los alumnos, es muy alta en cuanto a la
satisfacción de los objetivos. Esto podría explicarse ya que la respuesta por parte de los alumnos a las encuestas fue muy
baja, con lo que aunque los resultados son extrapolables, no son objetivos.

Sobre la accesibilidad de las guías, los alumnos las tienen en la plataforma FATIC y en la página web propia, además de
que se las proporcionan los docentes el primer día de clase. Por lo que entendemos que la baja puntuación se refiere a que
no son coherentes con el plan de estudios. Si analizamos la valoración del PDI, que vemos que da una puntuación mucho
más alta, no podemos explicar el porqué de la baja valoración de los alumnos. Puede explicarse por la baja participación de
alumnos en las encuestas, y de ahí que los resultados no sean plenamente objetivos y globales.
La última materia que los alumnos cursan en esta titulación, es el Trabajo Fin de Master. Con esta materia se pretende que
los alumnos adquieran las siguientes competencias:

• Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.
• Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
• Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.
• Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

Analizando los datos de esta materia, observamos que en todos los itinerarios excepto en el de ciencias experimentales
Biología y geología, los alumnos que se presentaron al TFM lo superaron. Y en 7 de los 14 itinerarios, hubo alumnos
matriculados que no presentaron el TFM.

De estos datos deducimos que el alumnado adquiere satisfactoriamente las competencias que se indican en la memoria
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verifica.

Buenas prácticas  
   

Propuestas de mejora  
Establecer nuevos seminarios específicos con profesores de secundaria para una mejor visibilidad de la realidad en la
educación secundaria.
Crear seminarios de oratoria y comunicación, que son competencias que transversalmente se trabajan en todos las
materias, pero que se puede ampliar a través de seminarios específicos.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

GUIAS-DOCENTES-13_14.pdf

              25/09/2014 09:53:52 15/62




Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 
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Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V03101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Páxina 4 de 7







Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación
do programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias
acadadas polos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz
y Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters
Kluwer España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos
prácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
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MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Departamento
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Correo-e hesoto@uvigo.es


Web http://http://educativo95.wordpress.com 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.


PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.


SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.


Recomendacións 
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Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código P02M066V03102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a González González, Salvador Guillermo


Profesorado González González, Salvador Guillermo


Correo-e salva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da<br />presencialidade.<br />Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test
como nos traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.<br />O alumnado que non poida seguir a
avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os
exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas
polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.<br />Aqueles estudantes que
non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.</p>
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Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código P02M066V03103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria


Páxina 3 de 4







Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Educación Física na Educación Secundaria 


Materia A Educación
Física na
Educación
Secundaria


     


Código P02M066V03213      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Alvariñas Villaverde, Mirian


Profesorado Alvariñas Villaverde, Mirian


Correo-e myalva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Esta materia aborda aspectos xerais relativos á evolución da educación física, aos diferentes marcos de
referencia que tivo e ás variacións no seu obxecto de estudo, partindo de concepcións pasadas ata chegar
aos significados e formulacións actuais da mesma. Así mesmo, e a través dunha perspectiva educativa,
desenvólvese a historia desta materia no sistema educativo, estudando como evolucionaron as intencións e
funcións da educación física na escola. 


A materia supón o punto de partida para coñecer, non só o contexto histórico e conceptual, senón tamén o
curricular. Deste xeito, destinaremos parte da materia ao estudo da evolución do currículo da educación
física, neste caso concreto, na Educación Secundaria.


Por outra banda, tal e como se especifica na descrición dos contidos desta materia achegada na memoria
para a solicitude de verificación do título, profundaremos no traballo docente en equipo, en como se pode e
debe traballar de maneira conxunta nesta etapa educativa en relación coa educación física.


Finalmente, traballaremos con especial dedicación a atención á diversidade do alumnado, enfocada á
educación física na Educación Secundaria; en primeiro lugar, profundaremos no seu
coñecemento/comprensión e na variedade de colectivos que se integran dentro deste concepto, para
abordar posteriormente, e de forma moito máis concreta, o traballo con certos grupos de interese, realizando
experiencias prácticas e de investigación.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas
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 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 
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 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender e analizar cuestións diversas derivadas do coñecemento da educación física,
da súa evolución e estruturación, reflexionando sobre os significados pasados e actuais
desta e as súas consecuencias pedagóxicas e sociais.


saber
saber facer


A1
A14
A16
A17
A32
A44
B1
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Coñecer a historia da educación física no sistema educativo. saber A1
A14
B1


Coñecer e analizar a evolución do modelo curricular da educación física escolar no ensino
secundario.


saber
saber facer


A1
A4
A8
A14
A16
A17
A24
A44
B1


Comprender a importancia do traballo docente en equipo e examinar diferentes técnicas
de aplicación en educación física no ensino secundario.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A8
A9
A16
B1
B2
B3


Comprender e valorar a atención á diversidade en educación física no ensino secundario,
realizando propostas prácticas innovadoras e construtivas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A6
A7
A16
A17
A18
A20
A21
A22
A41
A42
A44
A45
A48
A49
B1
B2
B3


Ser capaz de deseñar e expoñer en público un traballo de investigación relacionado cos
contidos da materia, utilizando diferentes técnicas de busca bibliográfica e de novas
tecnoloxías.


saber facer A1
A2
A4
A6
A7
A8
A21
A25
A38
A40
A45
A47
B1
B2


Participar de forma activa na resolución de problemas plantexados na materia. saber facer
Saber estar / ser


A16
A17
A39
A49


Contidos 


Tema  


BLOQUE 1. Consideracións xerais en torno ao
coñecemento da educación física; evolución e desenvolvemento das
distintas concepcións e do seu obxecto de estudo. Estruturación do
coñecemento sobre educación física.


BLOQUE 2. A educación física: natureza e significado actual.
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BLOQUE 3. A educación física no sistema educativo:
historia da educación física no sistema
educativo e evolución das funcións da
educación física escolar.


BLOQUE 4. Evolución do modelo curricular da
educación e da educación física escolar: marco curricular da educación
física no ensino secundario.


BLOQUE 5. O profesorado, traballo docente en equipo. A atención á diversidade do
alumnado.
Procedementos e técnicas específicas para o
traballo en educación física no ensino
secundaria.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Resolución de problemas e/ou exercicios 10 30 40


Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20


Traballos tutelados 0 16 16


Sesión maxistral 30 60 90


Traballos e proxectos 0 34 34


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Durante as clases presenciais e tamén a través da plataforma realizaranse pequenos exercicios. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


A través da plataforma de teleensinanza o alumnado terá acceso aos apuntamentos da materia así
como un espazo para realizar titorías virtuais e desenvolver actividades. 


Traballos tutelados O seguimento dos traballos será realizado a través de titorías que poderán ser individuais ou
grupais, dependendo do número de alumnas e alumnos matriculados 


Sesión maxistral Parte dos contidos da materia serán expostos en forma de lección maxistral, por parte das
profesoras 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou exercicios TUTORIAS DA DOCENTE


Prácticas autónomas a través de TIC TUTORIAS DA DOCENTE


Traballos tutelados TUTORIAS DA DOCENTE


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de problemas plantexados na clase 40


Prácticas autónomas a través de TIC Participación a través da plataforma de teleensinanza 10


Traballos tutelados Traballo sobre un artigo de revisión relacionado cos contidos da
materia 


40


Traballos e proxectos Exposición dun traballo en público 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


 * ver recomendacións


Bibliografía. Fontes de información 


Barberá, E. y Martínez Benlloch, I. (Coord.) (2004). Psicología y género. Madrid: Pearson – Prentice Hall.


Carbajosa, C. (1999). Las profesoras de Educación Física en España. Historia de su formación (1938-1977). Oviedo:
Universidad de Oviedo.
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Castillo, I., Álvarez, O. y Balaguer, I. (2005). Temas de investigación sobre aspectos psicosociales del deporte a través de la
base de datos PSYCINFO (1887-2001). Revista de Psicología del Deporte, 14(1), 109-123.


De Torres, I. (Coord.) (2005). Miradas desde la perspectiva de género. Estudios de las mujeres. Madrid: Narcea.


Fernández García, E. (Dir.) (2007). Estudio de los estereotipos de género vinculados con la actividad física y el deporte en los
centros docentes de educación primaria y secundaria: evolución y vigencia. Diseño de un programa integral de acción
educativa. Universidad Complutense de Madrid.


Gallego, B. (2008). La investigación biográfico-narrativa en un estudio sobre la situación de las mujeres en el deporte.
Revista de Investigación Educativa, 26(1), 121-140.


Kathryn, D. (2003). Teaching for Gender Equity in Physical Education: A Review of the Literature. Women in Sport and
Physical Activity Journal,22.


Lameiras, M. et al. (2006). Profesoras e profesores no sistema universitario galego. Unha perspectiva de xénero. Servizo
galego de igualdade. Xunta de Galicia.


Lara, C. (2007). La perspectiva de género en los sistemas de evaluación de la producción científica. Revista de Investigación
Educativa, 25(1), 133-148.


Manrique, J. C. (2008). La mujer y la educación física durante el Franquismo. Valladolid: universidad de Valladolid.


Meana, T. (2004). Porque las palabras no se las lleva el viento. Valencia: Ayuntamiento de Quart de Poblet.


Riaño, C. (2004). Historia cultural del deporte y la mujer en la España de la primera mitad del siglo XX a través de la vida y
obra de Elia María González Álvarez y López Chicheri, “Lilí Álvarez”.Madrid: CSD.


Sau, V. (2000). Diccionario ideológico feminista. Vol. 1 Barcelon: Icaria.


Sentamans, T. (2010). Amazonas mecánicas: engranajes visuales, políticos y culturales. Madrid: Ministerio de Cultura.


Sørensen, J., Sørensen, J. B., Skovgaard, T., Bredahl, T., Pggaard, L. (2011). Exercise on prescription: Changes in physical
activity and health-related quality of life in five Danish programmes. European Journal of Public Health, 21(1), 56-62.


Steindorf, K., Chang-Claude, J., Flesch-Janys, D., Schmidt, M.E. (2010). Determinants of sports, cycling, walking and overall
leisure-time physical activity among postmenopausal women in Germany. Public Health Nutr, 13(11), 1905–1914.


Táboas, M. I. (2009). Análisis de los estereotipos corporales y de los modelos de actividad física representados en las
imágenes de los libros de texto de educación física. Tesis doctoral. Universidad de Vigo.


Valls, C., Banqué, M., Fuentes, M. y Ojuel, J. (2008). Morbilidad diferencial entre hombres y mujeres. Anuario de Psicología,
39(1), 9-22.


Vidiella, J., Herraiz, F., Hernández, F. y Sancho, J. M. (2010). Masculinidad hegemónica, deporte y actividad física. Movimento,
16(4), 93-115.


Visio, M. E. (2003). Gender Typing of Sports: An Investigation of Metheny’s Classification. Research Quarterly for Exercise
and Sport, 74(2), 193-204.


Wang, Y. J. , Boehmke, M. , Wu, Y. W. B., Dickerson, S. S., Fisher, N. (2011). Effects of a 6 week walking program on
Taiwanese women newly diagnosed with early-stage breast cancer. Cancer Nursing, 34(2), 1-13.


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Para superar a materia en primeira convocatoria e de xeito continuo, o alumnado ha de asistir polo menos ao 80% das
clases. Ademais, hai que obter polo menos un 4 sobre 5 no traballo para que poida facer media co resto das notas.Quen non
cumpra estes requisitos presentarase nunha segunda convocatoria a unha avaliación consistente en:
a) exame oral sobre os contidos da materia: 5 puntos
b) realización e presentación do traballo: 5 puntos
É imprescindible aprobar tanto o apartado a) como o b) para superar a materia. 
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Elementos
Curriculares


     


Código P02M066V03215      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pazos Couto, Jose Maria


Profesorado Pazos Couto, Jose Maria


Correo-e chema3@gmail.com


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a capacidade para desenvolver con éxito todos os aspectos relacionados coa a
Educación Física nas etapas de ESO e Bacharelato


saber
saber facer


A1
A4
A6
A9


Coñecer en profundidade o curriculum da Educación Física en ESO e Bacharelato e todos
os seus compoñentes


saber A1
A3
A13
A15
A17
A18
A46
A47
B1
B3


Coñecer os diferentes tipos de clasificación e elaboración de tarefas en Educación Física
para ESO e Bacharelato


saber
saber facer


A6
A8
A9
A14
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Coñecer e recoñecer os diferentes estilos de ensino en Educación Física saber A5
A9
A25
A29
B1
B2


Aprender a adoptar o estilo de ensino necesario para cada situación/contexto de aula de
Educación Física


saber facer
Saber estar / ser


A2
A4
A7
A9
A10
A12


Valorar e coñecer os diferentes tipos de avaliación en Educación Física e ser capaz de
aplicar cada un dos tipos de avaliación en función de cada contexto


saber
saber facer
Saber estar / ser


A22
A27
A28
A30
A32
A36


Contidos 


Tema  


Bloque 1 Os obxectivos en E.F. Tarefas do profesorado vinculadas aos obxectivos. A
elección de obxectivos en E.F., a súa formulación e clasificación.
Taxonomías de obxectivos e o seu valor didáctico; Taxonomías do ámbito
motor: aplicacións prácticas para o desenvolvemento do proceso de
ensino-aprendizaxe en E.F. 


Bloque 2 Os contidos en E.F. Evolución dos contidos na E.F. Factores da súa
evolución; Valor e tratamento educativo das correntes orixinadas. Tipos
de contidos. Tarefas do profesor vinculadas aos contidos; selección e
formulación 


Bloque 3 As actividades en E.F.: do exercicio á tarefa. Función das actividades: a
análise das tarefas. Selección das tarefas. Presentación das tarefas;
estratexias na práctica. Aspectos a considerar na aprendizaxe das tarefas
motrices: a transferencia, a motivación, o feedback e o coñecemento de
resultados. 


Bloque 4 Os estilos de ensino en E.F.: Evolución e perspectivas. Os estilos de ensino
no ámbito da E.F. 


Bloque 5 A avaliación da E.F.: Evolución e caracteres. A avaliación en E.F. desde a
perspectiva constructivista. Finalidades, medios e instrumentos de
avaliación en E.F. As diferentes clases de avaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 18 30


Actividades introdutorias 10 20 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Presentacións/exposicións 1 0 1


Sesión maxistral 30 15 45


Probas de autoavaliación 1 1 2


Resolución de problemas e/ou exercicios 5 5 10


Traballos e proxectos 9 9 18


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Ao longo do curso o alumno desenvolverá diferentes traballos de aula, relacionandos cos aspectos
da metria 


Actividades introdutorias Para ubicar ao alumnado nos contidos da materia, e analizar o coñecementos previos con que
parte o mesmo. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Utilizarase a plataforma faitic, para propoñer ao alumnado exercicios complementarios co
desenvolvemento da materia. 
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Presentacións/exposicións Exposición na aula de traballos de aula 


Sesión maxistral Utilizarase de forma activa para facer chegar ao alumnado alguns dos contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Probas de autoavaliación Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Traballos e proxectos Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Examen escrito, sobre os contidos da materia 30


Traballos de aula Solicitiraranse diferentes traballos de aula, no horario presencial. 30


Probas de autoavaliación Autoavaliación do alumnado sobre os coñecementos adquiridos e sobre todo
o que abarca o desenvolvemento da materia. 


10


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución de supostos prácticos relacionados coa materia. 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria manteranse as cualificaións das partes da materia superada. E para a restantes partes realizarase
un examen escrito.


Bibliografía. Fontes de información 


Arufe, V. (Ed.). (2009). La Educación Física en la sociedad actual: claves para el éxito docente. Sevilla: Wanceulen.
Castejon, J. (2007). Evaluación e programas en ciencias de la actividad física: Una interpretación de la evaluación. Madird:
Síntesis.
Chinchilla, J. L. (2005). Educación Física en Bachillerato: Nuevo tratamiento curricular. Madrid: CCS.
Contreras, O., & Cuevas, R. (Eds.). (2011). Las competencias básicas desde la Educación Física (1ª ed.). Barcelona: Inde.
Del Valle, S., & Garcia, M. J. (2007). Como programar en Educación Física paso a paso. Barcelona: Inde.
Diaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en educación física. Barcelona: Inde.
Fraile, A., & Hernandez, J. L. (Eds.). (2004). Didáctica de la Educación Física: una perspectiva críticay transversal. Madrid:
Biblioteca nueva.
Garcia, L., & Ruiz, A. J. (Eds.). (2007). Educación Física: Temario:n Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria (2ª ed.).
Sevilla: Alcala de Guadaira.
Gomez, H. (2009). Educación Física y atención a la diversidad. Madrid: La tierra hoy.
Gonzalez, C., & Lleixa, T. (Eds.). (2010). Educación Física: Complementos de formación disciplinar: Graó.
Gonzalez, C., Lleixa, T., & Blazquez, D. (Eds.). (2010). Didáctica de la Educación Física. Barcelon: Graó.
Hernandez, J. L., & Velazquez, R. (Eds.). (2010). La Educación Física a estudio: el profesorado, el alumnado y los procesos de
enseñanza. Barcelona: Graó.
Sicilia, A., & Fernandez, J. M. (2005). La otra cara de la enseñanza: la educación física desde una perspectiva crítica.
Barcelona: Inde.
Zagalaz, M. L. (2001). Corrientes y tendencias de la educación física. Barcelona: Inde.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo. 


Materia A Didáctica da
Educación
Física.Deseño e
Desenvolvemento
do Curriculo.


     


Código P02M066V03214      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barcala Furelos, Roberto Jesús


Profesorado Barcala Furelos, Roberto Jesús


Correo-e roberto.barcala@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 30 60 90


Seminarios 15 30 45


Probas de tipo test 1 0 1


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados Os traballos tutelados serán consistirán na explicación presencial e proposición de situacións,
casos e tarefas vinculada aos contidos da materia, na que o alumnado deberá desenvolver as súas
competencias académicas para realizalos. 


Seminarios Proporanse seminarios por cada bloque de contidos da materia, na que o alumnado deberá
participar activamente 


Atención personalizada 
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 Descrición


Seminarios A atención realizarase mediante titorías presenciais, aulas complementarias, e titorías telemáticas.


Traballos tutelados A atención realizarase mediante titorías presenciais, aulas complementarias, e titorías telemáticas.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Seminarios Asistencia 40


Traballos tutelados Presentación nos plazos.
Contido adecuado.
Calidade académica 


40


Probas de tipo test 20 preguntas tipo test. Por cada 3 mal, desconta 1 ben. 20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Debe acadar ao menos o 50% en cada parte.


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Páxina 4 de 4







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación
Educativa na
Educación Física


     


Código P02M066V03216      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cancela Carral, José María


Profesorado Cancela Carral, José María
García Soidan, José Luís


Correo-e chemacc@uvigo.es


Web http://www.healthyfit.es 


Descrición
xeral


(*)Análisis del método cientifico y de su aplicación en la innovación e investigación de la educación física 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da Educación Física. saber
saber facer


A6
A42
B1
B2


Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber facer A43
A44
B1
B2
B3


Identificar os problemas relativos á ensinanza e o aprendizaxe das materias da
especialización
e plantexar alternativas e solucións.


saber
saber facer


A42
A44
B1
B2
B3


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e evaluación
educativas


saber
saber facer


A42
A45
A46
A47
A49
B1
B2
B3
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Ser capaces de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. saber facer A43
A47
B1
B2
B3


Utilizar bibliografía e ferramentas de busca de recursos bibliográficos xenerais e
específicos,
incluíndo o acceso a net.


saber facer A47
B1
B2
B3


Potenciar a capacidade para o traballo en entornos cooperativos e pluridisciplinarios. Saber estar / ser A42
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Tema 1. Fundamentos da Investigación Cientifica Procedementos e secuencias a seguir 


Tema 2. Problemas e obxectivos da
investigación/innovación. 


A súa formulación 


Tema 3. As referencias bibliográficas. A súa busqueda e xestión 


Tema 4. Investigación cualitativa vs
Investigación cuantitativa. 


As súas diferenzas e similitudes 


Tema 5. Hipotese e variables. A súa formulación, xestión e logro. 


Tema 6. Os deseños de investigación. Propostas máis utilizadas na Educación Física 


Tema 7. A mostra. Tipos de mostraxe 


Tema 8. Os datos. A súa preparación e analise 


Tema 9. Os resultados A súa presentación e interpretación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 50 0 50


Traballos de aula 100 0 100


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices de traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo *estudante. 


Traballos de aula Desenvolverse supostos prácticos sobre os contidos impartidos na clase. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o presente
curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase consultar a web da
Facultade de Ciencias da Educación e do deporte. (webs.uvigo.es/feduc)


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Traballos desenvolvidos en clase 100


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Sierra, R. Técnicas de investigación social. Madrid: Paraninfo; 1988. Sierra, R. Tesis doctorales y trabajos de
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investigación científica. Madrid: Paraninfo; 1996.


Icart, M., Fuentelsaz, C., Pulpón, A. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina.


Barcelona: Universitat de Barcelona; 2001.


Blaxter, L., Hughes, C., Tight,, M. Como se hace una investigación. Barcelona: Gedisa; 2000. Del Rincón, D.,


Arnal, J., Latorre, A., Sans, A. Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid:Dykinson SA;1995.


Norman G., Streiner D. Bioestadística. Barcelona:Mosby/Doyma; 1996 Monelgal, M. Introducción al SPSS:


Manipulación de datos y estadística descriptiva. Barcelona: Ediciones Universitat de Barcelona; 1999.


Jiménez, J. Como iniciar un trabajo de investigación. Aten Primaria 1988;5:107


?109


Schmelkes, C. Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación (Tésis), México:


Oxford University Press Mexico S.A., 1998.


Varkevisse, C.M., Parthmanathan, I., Brownlee, A. Diseno y realización de proyectos de investigación sobre


sistemas de salud (Investigación en Sistemas de Salud) Stylus Pub., 1995.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V03301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V03102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V03103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214
A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares/P02M066V03215
A Educación Física na Educación Secundaria/P02M066V03213
Orientación e Función Titorial/P02M066V03101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V03104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V03401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V03102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V03103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214
A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares/P02M066V03215
A Educación Física na Educación Secundaria/P02M066V03213
Orientación e Función Titorial/P02M066V03101
Prácticas Externas/P02M066V03301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V03104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V12101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o&nbsp;alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da&nbsp;realización e entrega de tarefas ponderables.</p><p>- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados o primeiro día de clase coa presentación do&nbsp;programa da materia. É necesario respetalos estrictamente
para ser cualificados na avaliación continua.</p><p>- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre
os parámetros expostos anteriormente, poderá&nbsp;presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos&nbsp;traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e
profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos&nbsp;alumnos/as na materia e terá una ponderación de
10 puntos (100% de la nota final).</p>


Bibliografía. Fontes de información 
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MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer
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OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código P02M066V12102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a González González, Salvador Guillermo


Profesorado González González, Salvador Guillermo


Correo-e salva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da<br />presencialidade.<br />Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test
como nos traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.<br />O alumnado que non poida seguir a
avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os
exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas
polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.<br />Aqueles estudantes que
non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.</p>
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Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código P02M066V12103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Complementos para a Ensinanza do Debuxo 


Materia Complementos
para a Ensinanza
do Debuxo


     


Código P02M066V12242      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Diéguez, Horacio


Profesorado González Diéguez, Horacio
Seoane Suárez, Ana


Correo-e


Web   


Descrición
xeral


Complementos para a Ensinanza das Artes e unha materia transversal que ofrece unha revisión dos contidos
abordados ao longo do Mestrado de Educación Secundaria, a través da óptica, da práctica docente e do
achegamento a o traballo de profesionais da ensinanza, que exercen en distintos niveis educativos, nos que
esta presente a ensinanza das Artes.


A materia pretende dar a coñecer exemplos da posta en práctica dos currículos de Artes, Debuxo Técnico ou
Educación Plástica a través de traballos e exercicios reais de clase, poñendo en relación os contidos de ditas
materias con propostas e metodoloxías concretas de traballo. 


Finalmente, Complementos para a Ensinanza das Artes aborda unha serie de contidos que son necesarios
para o exercicio da docencia, pero que tenden a ser esquecidos ou relegados no desenvolvemento da
carreira de Belas Artes, como poden ser o Debuxo Técnico, as aplicacións pedagóxicas das distintas técnicas
artísticas ou o conxunto de ferramentas informáticas de autor, que habitualmente utilízase na creación de
recursos educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer distintos exemplos de posta en práctica dos currículos de Educación Plástica, Debuxo
Técnico e Ciclos de Arte.


saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44
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Relacionar os contidos dos DCB con propostas concretas de traballo. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Relacionar as etapas de desenvolvemento dos adolescentes coas actividades a desenvolver na
aula.


saber A35
A37
A38
A39
A44


Coñecer as dinámicas de traballo na ESO, no Bacharelato e nos Ciclos de Formación Profesional. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Coñecer de primeira man exemplos reais de como desenvolver unha materia e xestionar a aula. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Coñecer o traballo dos distintos profesionais da ensinanza no eido da Plástica, as Artes e o
Debuxo dende a súa experiencia.


saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Desenvolver programacións didácticas a través do traballo por proxectos. saber facer A35
A36
A37
A38
A41
A44


Manexar diferentes ferramentas para a creación de presentacións e recursos educativos
propios.


saber facer A38
A40
A42
B1
B2
B3


Desenvolver habilidades para falar en público. saber facer A47
A48


Analizar e experimentar formas de ensino-aprendizaxe nos novos escenarios culturais. saber facer A40
A42
B1
B2
B3


Utilizar as plataformas web apropiadas para compartir, intercambiar e almacenar os distintos
tipos de arquivos.


saber facer A40
B1
B2
B3
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Utilizar ferramentas 2.0 como soporte para a educación e o aprendizaxe a distancia. saber facer A35
A38
A39
A40
A42
B1
B2
B3


Traballar en equipa. saber facer B2
B3


Crear redes de aprendizaxe informal que sirvan de complemento e soporte ao aprendizaxe
formal.


saber facer A40
A42
B1
B2
B3


Manexar a Xeometría Dinámica como recurso didáctico. saber facer A36
A38
A40
A42
A44


Adquirir a capacidade de interpretar, comprender e demostrar construcións xeométricas sen
necesidade de memorizalas.


saber facer A36
A38


Combinar os Sistemas de Representación e a Xeometría Dinámica para a elaboración de
animacións.


saber facer A36
A38
A40
A42


Coñecer as distintas aproximacións á perspectiva ao longo da historia da arte e reflexionar
sobre as súas implicacións.


saber A32
A34


Dominar os mecanismos de proxección como clave para a conversión do mundo tridimensional
en representación bidimensional.


saber A34
A36


Contidos 


Tema  


1º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 1º da ESO.
Xestión de aula.


Estrutura do centro educativo.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 1º da ESO.


Recursos a disposición do profesorado.


Actividades para Plástica de 1º da ESO.


Traballo por proxectos.


Aproveitamento das dinámicas de clase para a educación en valores. 
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Software online para a creación de recursos
educativos 


Ferramentas para a publicación e o intercambio dos distintos formatos de
arquivo; Flickr, Soundcloud, Vimeo, Slideshare, Dropbox.


Plataformas de teleformación. Moodle (http://moodle.org).


Manexo e tratamento de recursos online de imaxe estática.


Manexo e tratamento de recursos online de imaxe dinámica.


Manexo e tratamento de recursos online de tratamento de texto.


Procura e manexo de xeradores online de bibliografías e citas
bibliográficas.


Procura e manexo de xeradores online de recursos educativos. 


3º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 3º da ESO.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 3º da ESO.


Actividades para Plástica de 3º da ESO.


Traballo por proxectos. 


1º de Bacharelato (Contidos, metodoloxía de
ensinanza e traballo por proxectos no
Bacharelato) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Debuxo Técnico de 1º de Bacharelato.


Metodoloxías e estratexias de traballo na aula de debuxo.


Actividades para Debuxo Técnico de 1º de Bacharelato. 


Técnicas e ferramentas para facer presentacións
e expresarse en público 


Manexo de software online para a creación de presentacións.


Estratexias para o uso do encerado dixital interactivo.


Recursos de oratoria. 


4º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 4º da ESO.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 4º da ESO.


Actividades para Plástica de 4º da ESO.
Traballo por proxectos. 


2º de Bacharelato (Contidos, metodoloxía de
ensinanza e Probas de Acceso a Universidade no
Bacharelato) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programación
de aula.


DCB de Debuxo Técnico de 2º de Bacharelato.


Metodoloxías e estratexias de traballo na aula de debuxo.


Actividades para Debuxo Técnico de 2º de Bacharelato.


Exercicios para as Proba de Acceso a Universidade. 


Redes personais de aprendizaxe; Social Learning
e E-learning (Sesión I - Exemplos e fundamentos
teóricos) 


Conectivismo e Social Learning.


Ferramentas para o aprendizaxe en rede.


Preparación de recursos educativos específicos para o intercambio de
coñecementos.


Redes sociais como ferramentas educativa. 
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Ciclos Medios e Formación Profesional Contidos,
metodoloxía de ensinanza e estrutura da
formación nos Ciclos Medios e a Formación
Profesional 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB dos Ciclos Medios e da Formación Profesional.


Metodoloxías e estratexias de traballo nos Ciclos Medios e na Formación
Profesional.


Actividades para Ciclos Medios e Formación Profesional. 


Debuxo Técnico e Xeometría Dinámica Estratexias e metodoloxías para debuxar nos programas de xeometría
dinámica.


Creación de ferramentas para traballar nos sistemas Diédrico, Cónico e
Axonométrico.


Definición dos distintos elementos xeométricos a través de lugares
xeométricos e macros.


Polígonos regulares, transformacións e relacións xeométricas, curvas e
fractais.


Os sistemas de proxección como base dos distintos sistemas de
representación.


Xiros, cambios de plano e abatementos.
Relaciones do Diédrico cos outros sistemas de representación.


Historia da Perspectiva Cónica, limitacións do Sistema Cónico, superficies
de proxección irregulares e curvas, Estereoscopía.


Redes personais de aprendizaxe; Social Learning
e E-learning (Sesión II – Exercicio práctico) 


Conectivismo e Social Learning.


Ferramentas para o aprendizaxe en rede.


Preparación de recursos educativos específicos para o intercambio de
coñecementos.


Redes sociais como ferramentas educativa. 


As ensinanzas artísticas nas Escolas de arte
(Contidos, metodoloxía de ensinanza e estrutura
da formación nas escolas de arte) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB do Bacharelato de Artes e dos Ciclos de Artísticos.


Metodoloxías e estratexias de traballo no Bacharelato e nos Ciclos
Artísticos.


Actividades para Bacharelato e para Ciclos Artísticos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudos/actividades previos 0 20 20


Sesión maxistral 10 20 30


Estudo de casos/análises de situacións 8 16 24


Traballos de aula 5 10 15


Debates 4 0 4


Prácticas en aulas de informática 2 10 12


Prácticas en aulas de informática 2 10 12


Presentacións/exposicións 1 2 3


Eventos docentes e/ou divulgativos 8 40 48


Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20


Traballos e proxectos 0 10 10


Probas de autoavaliación 0 2 2


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Estudos/actividades
previos


Tarefas individuais por conta do alumnado, realizadas con antelación a cada sesión de clase, para
tomar contacto cos temas e contidos que serán tratados. 


Sesión maxistral Desenvolvemento dos temas e contidos da materia a través de explicacións apoiadas mediante
exemplos e imaxes. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Revisión e análise de traballos e exercicios de clase de alumnado da ESO e Bacharelato. 


Traballos de aula Exercicios e prácticas guiadas con recursos educativos, materiais e técnicas propias da ensinanza
das Artes, do Debuxo Técnico ou da Educación Plástica. 


Debates Posta en común, reflexión e debate sobre os temas e contidos desenvoltos durante as sesións
maxistrais. 


Prácticas en aulas de
informática


Prácticas de Xeometría Dinámica con Geogebra (http://www.geogebra.org). 


Prácticas en aulas de
informática


Prácticas na creación de recursos educativos a través de aplicacións online, gratuítas ou libres. 


Presentacións/exposicións Presentacións, exposicións públicas e prácticas co encerado dixital interactivo. 


Eventos docentes e/ou
divulgativos


Charlas con profesionais da ensinanza, que exercen en distintos niveis educativos na Comunidade
Autónoma de Galicia.


Prácticas autónomas a
través de TIC


Procura de información a través da rede, publicación e intercambio de recursos educativos, e
participación en foros, blogs e outras plataformas 2.0, para fomentar o desenvolvemento de redes
persoais de aprendizaxe. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de
informática


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Presentacións/exposicións Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Prácticas autónomas a través
de TIC


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.
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Prácticas en aulas de
informática


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Traballos e proxectos Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas en aulas de
informática


Para a avaliación das prácticas con Geogebra, farase entrega das
construcións xeométricas elaboradas durante as clases, crearanse e
intercambiaranse pequenos manuais relacionados co programa, terase en
conta a realización de consultas sobre as dificultades atopadas no traballo
autónomo e valorarase a participación na aula. 


5


Traballos de aula Como norma xeral, a contribución positiva aos debates, a participación na
clase e o traballo na aula serán considerados positivamente na avaliación do
alumnado. 


5


Presentacións/exposicións Realizaranse pequenas exposicións e presentacións en público para poñer en
práctica as capacidades de expresión oral. 


5


Estudos/actividades previos As tarefas individuais por conta do alumnado, realizadas con antelación a
cada sesión de clase para tomar contacto cos temas e contidos tratados,
serán avaliadas e tidas en conta na cualificación final. A realización de ditas
tarefas en tempo e forma será considerada fundamental para poder acadar
unha cualificación positiva nas mesmas. 


15


Prácticas en aulas de
informática


Para a avaliación das prácticas con software de creación de recursos
educativos, farase entrega dos recursos elaborados durante as clases,
crearanse e intercambiaranse pequenos manuais relacionados cos programas
utilizados, terase en conta a realización de consultas sobre as dificultades
atopadas no traballo autónomo e valorarase a participación na aula. 


5


Traballos e proxectos Como traballo final da materia elaborarase e presentarase un recurso
educativo propio especificamente deseñado para dar resposta a unha
necesidade didáctica concreta. 


60


Probas de autoavaliación Unha vez finalizado o curso realizarase unha enquisa de avaliación da materia
xunto cun pequeno exame de autoavaliación dos coñecementos acadados na
materia, que tamén será tido en conta na cualificación final. 


5


Outros comentarios e segunda convocatoria


No caso de non acadar unha avaliación positiva na primeira convocatoria, procederase a repetir ou corrixir o traballo final
seguindo as indicacións do profesorado da materia, para volver a entregalo en segunda convocatoria e poder acadar unha
avaliación positiva.


Bibliografía. Fontes de información 


Ken Robinson, Out of Our Minds: Learning to be Creative, Capstone Publishing Limited, 2011
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Fernando Izquierdo Asensi, Geometría Descriptiva, Editorial Paraninfo, 2000


Navarro Buitrago, Félix; Zayas Manero, Ramón; Meléndez Gil, Francisco, E-learning : visión y tendencias, Génesis XXI, 2003


Metodología de la enseñanza abierta y a distancia, Torres Toro, Sebastián,  Ediciones La Montaña, 2003


Nick Rovinson, Enciclopedia de Origami, Ed. Acanto, 2005


Kunihiko Kashaara e Toshie Takahana, Papiroflexia para expertos, Ediciones EDAF, 2007


F. Javier Rodríguez de Abajo e Victor Álvarez Bengoa, Dibujo técnico, 2o bachillerato, Ed. Donostiarra, 1995


William Lidwell, Kitrina Holden e Jill Butler, Principios universales de diseño, Ed. Blume, 2005


J. A. Mora y J. Rodrígo, Mosaicos, Colección 2 puntos, Cuadernos para el aula de Matemáticas, Proyecto Sur e Ediciones,
1993


J. A. Mora y J. Rodrígo, Mosaicos II, Colección 2 puntos, Cuadernos para el aula de Matemáticas, Proyecto Sur e Ediciones,
1993


Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg, Manual de producción gráfica, recetas, Ed. Gustavo Gili, 2004


Bruno Munari, Design e comunicaçao visual, Ediçoes 70, 2006


Preston Blair, Dibujos animados, el dibujo de historietas a su alcance, Evergreen, 1999


Luke Herriott, The packaging and design templates sourcebook”, Rotovision, 2007


Michael Langford, Fotografía Básica, Ediciones Omega, 2003


VVAA, Fotografía Estenopeica, Nº 15 da revista Photovision, 1981


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Estratexias Didácticas I: O Ensino 


Materia Estratexias
Didácticas I: O
Ensino


     


Código P02M066V12243      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cabello Pérez, Paloma


Profesorado Cabello Pérez, Paloma


Correo-e pcabello@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


É imposible delimitar a acción creativa da acción educativa na formación de futuros profesionais dos ensinos
das Artes; Educación visual e plástica na ESO, Artes plásticas e cultura audiovisual en Bacharelato.


A intención desta Materia é dotar ao alumno Graduado, no itinerario de Artes do Máster de educación, de
procedementos e técnicas educativas, para a transmisión e acción educativa. Reflexionando no propio
proceso creativo, no proceso de aprendizaxe e na planificación das accións educativas no ambito das Artes. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


Páxina 1 de 8



http://mpe.uvigo.es





 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Capacitar un docente analítico, reflexivo y crítico en el ámbito de la Educación Artística. Saber estar / ser A37
A38
A39
A42
A43
A44
B2
B3


Valorar la capacidad artística (proceso creativo) como método de investigación y de
conocimiento.


saber
Saber estar / ser


A32
A36
A37
A38
A42
A43
A45
B2


Páxina 3 de 8







Conocer los diferentes campos del /saber y hacer/ que concurren en la Educación Artística. saber A32
A33
A34
A37
A38
A39
A43
A45
B1


Desarrollar la capacidad de comunicación verbal, (oral y escrita) para la transmisión de
conocimientos.


saber
saber facer


A34
A39
A40
A42
A47
B1


Aplicar métodos, procedimientos y técnicas de la investigación y de la práctica artística, a
la planificación y diseño de proyectos, de estrategias y recursos educativos.


saber facer A36
A37
A38
A42
A43
A44
A45
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


O proceso de creación artística e a súa relación
co proxecto de educación artística 


-Definición de concepto e preconcepto.
-Selección e análise das distintas variables que interveñen na definición.
-Síntese e toma de decisións.
-Diversificación, aplicación d técnicas e procedementos para a resolución
de problemas.
-Verificación.
-Avaliación.


Epistemología da educación artística. -Modelos da función da arte.
-Modelos da educación artística.
-Teorias cognitivas e educación artística. 


Achegas da psicologia ao ensino das artes. -Teorias da aprendizaxe.
-Aprendizaxe da arte.
-Niveis do desenvolvemento cognitivo, do neno ao adolescente.
-Desenvolvemento da creatividade.
-Desenvolvemento da comprensión e a representación do espazo.
-Desenvolvemento da representación gráfica. 


Áreas de coñecemento para os ensinos artísticos. -Etapas na historia da arte.
-Etapas na historia da estética.
-Clasificación das distintas linguaxes artísticas.
-Clasificación dos distintos procedementos artísticos
-Interrelación entre as áreas. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 3 0 3


Sesión maxistral 5 0 5


Estudo de casos/análises de situacións 0 20 20


Seminarios 5 0 5


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10 10


Debates 5 0 5


Obradoiros 0 7 7


Traballos de aula 0 27 27


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 24 24
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Presentacións/exposicións 6 10 16


Proxectos 0 10 10


Observación sistemática 6 0 6


Cartafol/dossier 0 12 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, diagnostico
como punto de partida.
Presentación da materia e dos proxectos que se expoñen ao alumno. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices do traballo a desenvolver polo alumno. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise de contidos da materia, coa finalidade de interpretalos, esquematizarlos, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos e expor hipóteses . 


Seminarios Actividades enfocadas ao traballo sobre a creatividade, o proceso creativo,o proceso de
aprendizaxe e que permite enfocar os contidos da materia. Como complemento das clases teóricas. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Actividades de aplicación de coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentales relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma. 


Debates Charla aberta entre grupos de estudantes.
Centraranse os temas de contidos da materia, análise de casos, o resultado dos proxectos, análises
dun tema exposto previamente nunha lección maxistral. 


Obradoiros Actividades enfocadas a adquisición de coñecementos e habilidades a través da manipulación de
instrumentos sobre unha temática concreta . As actividades desenvólvense individualmente ou en
grupo dunha forma autónoma. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven proxectos na aula baixa as directrices e supervisión do profesor.
Este traballo realizásese dunha forma autónoma.


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Actividades nas que se formulan cuestións relacionadas coa planificación docente. Os alumnos
deben desenvolver as solucións adecuadas e concretas mediante os procedementos e técnicas
educativas. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte dos alumnos ante o docente e o grupo de compañeiros dun tema sobre a
materia ou dos resultados dun proxecto ou dun traballo realizado.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que estuden o proceso creativo, o proceso educativo e que permiten a
cooperación de varios alumnos cos seus distintos coñecementos e puntos de vista, traballando en
equipo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Proxectos Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 
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Presentacións/exposicións Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Obradoiros Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Debates Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Traballos de aula Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Cartafol/dossier Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumno ante o docente e o grupo de estudantes
dun tema sobre os resultados do traballo, pódese levar a cabo dunha
maneira individual ou en grupo. 


30
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Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


O como os alumnos desenvolveron as solucións adecuadas mediante
aplicación de técnicas e procedementos educativos para a realización dos
proxectos. 


10


Debates Nas charlas en grupo, observásense aos estudantes sobre como centran os
temas, a capacidade de análise de síntese e a forma de exposición. 


5


Observación sistemática Recompilásense datos sobre a actitude, a participación, a capacidade de
liderado, a empatía e entusiasmo cos compañeiros no traballo en grupo. 


5


Cartafol/dossier
Unha vez terminada cada experiencia, o alumno presentará un dossier no
que reflectirá o proceso creativo. 
Nestes documentos, poderemos valorar os traballos realizados polos
alumnos nas distintas actividades programadas: estudo e análise de
situacións, toma de decisións, talleres, proposta de traballo, programa de
avaliación e informe de efectividade da formulación deseñada. 
Valoraranse a estrutura, a secuencia e os recursos que se utilicen para
reflectir mellor o proceso. 
As ilustracións, a maquetación e a presentación de cada dossier teñen que
ser coherentes co contido, xa que son parte da comunicación de ideas. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria, poderanse presentar os alumnos que asistindo a clase, participado nas probas e entregado os
dossieres teña a presentación/exposición ou o portafolio/dossier insuficiente, nesta segunda convocatoria ten a
oportunidade de mellorar.


Bibliografía. Fontes de información 


Arnheim R., Consideraciones sobre la educación artística, Paidos, Barcelona1993


Ausubel Novak y Hanesian, Psicologia educativa. Un punto de vista cognoscitivo., Trillas, Mexico1983


Balada,M y Juanola,R, La educación visual en la escuela, Paidos, Barcelona 1987


Beljon J.J., Gramática del arte, Celeste ediciones, Madrid1993


Berger J., Modos de ver, Gustavo Gili, Barcelona 2000


Bruner J.S., El proceso mental en el aprendizaje, Narcea, Madrid 1987


Colectivo, Didáctica General, Anaya, Madrid 1985


Dondis A., La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili, Barcelona 1976


Eco U., Historia de la belleza, Lumen, Barcelona 2004


Edwards, B., Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Urano, Barcelona 1999


Eisner E., Educar la visión artística , Paidos, Barcelona 1987


Eisner E., Procesos gognitivos y curriculum, Martinez Roca, Barcelona1987


Freeland C., Pero ¿esto es arte?, Cátedra, Madrid 2004


Gadner H., Arte mente y cerebro, Paidos, Buenos Aires 1987


Hannoun, H., El niño conquista el medio, Kapelusz, Buenos Aires 1977


Hernández y Hernández, Jodar Minarro A. y Marin Viadel R., ¿Que es la educación artística, Sendai, Barcelona 1991


Holloway, G. E., Concepción en el espacio según Piaget, Paidos, Barcelona 1982


Kandinsky, la gramática de la creación, el futuro de la pintura, Paidos, Barcelona 1988


Kandinsky, De lo espiritual en el arte, Labor, Barcelona 1988


Lazotti Fontana, L., Comunicación visual en la escuela, G. Glli, Barcelona 1983


Lowenfeld, V., Desarrollo de la capacidad creadora, Kapelusz, Bueno Aires 1961


Marina J.A., La educación del talento, Ariel,Planeta, Barcelona 2010


Marina J.A., Teoria de la inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona 2007


Munari B., ¿Cómo nacen los objetos?, Gustavo Gili, Barcelona 1983


Neill, A. S., Hijos en libertad, Gedisa, Barcelona 1985


Novak, J. D., Teoria y práctica de la educación, Alianza, Madrid 1985


Read, H., Educación por el arte, Paidos, Barcelona 1982


Vygotski, L. S., La imaginación y el arte en la inancia, Akal, Madrid 1982


Vygotski L. S., Pensamiento y lenguaje, Pléyade, Buenos Aires 1977


Vygotski, L. S., Psicologia del arte, Barral, Barcelona 1972


Facilitásese aos alumnos distintos artigos, capítulos de libros, lexislación e web  a modo de documentación  para preparar
debates e os proxectos que teñen que realizar.
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise 


Materia Estratexias
Didácticas II:
Autoavaliación,
Crítica e Análise


     


Código P02M066V12244      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cabello Pérez, Paloma


Profesorado Cabello Pérez, Paloma


Correo-e pcabello@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


É imposible delimitar a acción creativa da acción educativa na formación de futuros profesionais dos ensinos
das Artes; Educación visual e plástica na ESO, Artes plásticas e cultura audiovisual en Bacharelato.


A intención desta Materia é dotar ao alumno Graduado, no itinerario de Artes do Máster de educación, de
procedementos e técnicas educativas, para a transmisión e acción educativa. Reflexionando no propio
proceso creativo, no proceso de aprendizaxe e na planificación das accións educativas no *ambito das Artes. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Capacitar un docente analítico, reflexivo y crítico en el ámbito de la Educación Artística. Saber estar / ser A37
A38
A39
A42
A43
A44
B2
B3


Valorar la capacidad artística (proceso creativo) como método de investigación y de
conocimiento.


saber
Saber estar / ser


A32
A36
A37
A38
A42
A43
A45
B2
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Conocer los diferentes campos del /saber y hacer/ que concurren en la Educación Artística. saber A32
A33
A34
A37
A38
A39
A43
A45
B1


Desarrollar la capacidad de comunicación verbal, (oral y escrita)npara la transmisión de
conocimientos.


saber
saber facer


A34
A39
A40
A42
A44
B1


Aplicar métodos, procedimientos y técnicas de la investigación y de la práctica artística, a
la planificación y diseño de proyectos, de estrategias y recursos educativos.


saber facer A36
A37
A38
A42
A43
A45
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Estudo dos curricula para a educación visual e
plástica en secundaria e cultura audiovisual e
plástica en bacharelatos no marco da lei vixente. 


-Competencias.
-Obxectivos.
-Contidos.
-Estratexias educativas. 


Procedementos e técnicas específicas para o
ensino das artes. 


-Obxectivos específicos, Taxonomía. 
-Contidos específicos,(historia, estética, linguaxe e procedemento). 
-Estratexias especificas, ( secuencia, recursos, tempo e avaliación). 
-Deseño de plans de acción para a educación visual e plástica da ESO. 
-Deseño de plans de acción para a cultura audio visual, debuxo artístico,
debuxo técnico e deseño nos bacharelatos. 


O estudo dos espazos para a educación visual e
plástica que non están regulados pola lei de
educación 


-Museos. 
-Fundacións. 
-Centros de cultura. 
-Centros sociais. 
-Asociacións. 
-Geriatria. 
Penais. 
Hospitais. 
Academias. 
-Formación empresas. 
-Extensión universitaria. 
-Actividades extraescolares. 


Deseño de recursos educativos -Recursos empíricos.
-Recursos icónicos.
-Recursos simbólicos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 3 0 3


Sesión maxistral 5 0 5


Estudo de casos/análises de situacións 0 20 20


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10 10


Debates 5 0 5


Seminarios 5 0 5


Obradoiros 0 7 7
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 24 24


Traballos de aula 0 27 27


Presentacións/exposicións 6 10 16


Proxectos 0 10 10


Observación sistemática 6 0 6


Cartafol/dossier 0 12 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e a reunir información sobre o alumnado, diagnostico
como punto de partida.
Presentación da materia e proxectos que se expoñen ao alumno. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices do traballo a desenvolver polo alumno 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise de contidos da materia, coa finalidade de interpretalos, esquematizarlos, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos e expor hipóteses . 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Actividades de aplicación de coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentales relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma. 


Debates Charla aberta entre grupos de estudantes. 
Centraranse os temas de contidos da materia, análise de casos, o resultado dos proxectos, análises
dun tema exposto previamente nunha lección maxistral. 


Seminarios Actividades enfocadas ao traballo sobre a creatividade, o proceso creativo,o proceso de
aprendizaxe e que permite enfocar os contidos da materia. Como complemento das clases teóricas. 


Obradoiros Actividades enfocadas a adquisición de coñecementos e habilidades a través da manipulación de
instrumentos sobre unha temática concreta . As actividades desenvólvense individualmente ou en
grupo dunha forma autónoma. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Actividades nas que se formulan cuestións relacionadas coa planificación docente. Os alumnos
deben desenvolver as solucións adecuadas e concretas mediante os procedementos e técnicas
educativas. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven proxectos na aula baixa as directrices e supervisión do profesor. 
Este traballo realizásese dunha forma autónoma. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte dos alumnos ante o docente e o grupo de compañeiros dun tema sobre a
materia ou dos resultados dun proxecto ou dun traballo realizado. 
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que estuden o proceso creativo, o proceso educativo e que permiten a
cooperación de varios alumnos cos seus distintos coñecementos e puntos de vista, traballando en
equipo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Proxectos Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.
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Presentacións/exposicións Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Obradoiros Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Debates Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Traballos de aula Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Cartafol/dossier Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumno ante o docente e o grupo de estudantes
dun tema sobre os resultados do traballo, pódese levar a cabo dunha
maneira individual ou en grupo. 


30


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


O como os alumnos desenvolveron as solucións adecuadas mediante
aplicación de técnicas e procedementos educativos para a realización dos
proxectos. 


10


Debates Nas charlas en grupo, observásense aos estudantes sobre como centran os
temas, a capacidade de análise de síntese e a forma de exposición. 


5


Observación sistemática Recompilásense datos sobre a actitude, a participación, a capacidade de
liderado, a empatía e entusiasmo cos compañeiros no traballo en grupo. 


5
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Cartafol/dossier Unha vez terminada cada experiencia, o alumno presentará un dossier no
que reflectirá o proceso creativo. 
Nestes documentos, poderemos valorar os traballos realizados polos
alumnos nas distintas actividades programadas: estudo e análise de
situacións, toma de decisións, talleres, proposta de traballo, programa de
avaliación e informe de efectividade da formulación deseñada. 
Valoraranse a estrutura, a secuencia e os recursos que se utilicen para
reflectir mellor o proceso. 
As ilustracións, a maquetación e a presentación de cada dossier teñen que
ser coherentes co contido, xa que son parte da comunicación de ideas. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria, poderanse presentar os alumnos que asistindo a clase, participado nas probas e entregado os
dossieres teña a presentación/exposición ou o portafolio/dossier insuficiente, nesta segunda convocatoria ten a
oportunidade de mellorar.


Bibliografía. Fontes de información 


Arnheim, R. , Consideraciones sobre la educación artística, Paidos, Barcelona 1993


Ausubel Novak y Hanesian, Psicologia educativa. Un punto de vista cognoscitivo, Trillas, Mexico1983


Balada,M y Juanola,R, La educación visual en la escuela, Paidos, Mexico1983


Beljon, J. J., Gramática del arte, Celeste ediciones, Madrid 1993


Berger, J., Modos de ver, Gustavo Gilli, Barcelona 2000


Bruner, J. S., El proceso mental en el aprendizaje, Narcea, Madrid 1987


Colectivo, Didáctica General, Anaya, Madrid 1987


Dondis, A., La sintaxis de la imagen, Gustavo Gilli, Barcelona 1976


Eco, U., Historia de la belleza, Lumen, Barcelona 2004


Edwards, B., Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Urano, Barcelona1999


Eisner, E., Educar la vision artística, Paidos , Barcelona 1987


Eisner, E., Procesos cognitivos y curriculum, Martinez Roca, Barcelona 1987


Freeland, C, Pero ¿esto es arte?, Cátedra, Madrid 2004


Gadner, H., Arte mente y cerebro, Paidos , Buenos Aires 1987


Hannon, H., El niño conquista el medio, Kapelusz, Buenos Aires 1977


Hernández y Henández, Jodar Minarro A. y Marin Viadel R., ¿Que es la educación artística?, Sendai, Barcelona 1991


Holoway, G. E., Concepción en el espacio según Piaget, Paidos , Barcelona 1982


Kandinsky, La gramática de la creación, Paidos , Barcelona 1988


Kandinsky, De lo espiritual en el arte, Labor, Barcelona 1988


Lazzotti Fontana, L., comunicación visual en la escuela, Gustavo Gilli, Barcelona 1983


Lowenfeld, V., Desarrollo de la capacidad creadora, Kapetusz, Buenos Aires 1961


Marina, J.A., La educación del talento, Ariel, Planeta, Barcelona 2010


Marina, J.A., Teoria de la inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona 2007


Munari, B., ¿Como nacen los objetos?, Gustavo Gilli, Barcelona 1983


Neill, A. S., Hijos en libertad, Gedisa, Barcelona 1985


Novak, J.D., Teoria y práctica de la educación, Alianza, Madrid 1985


Read, H., Educación por el arte, Paidos, Barcelona 1982


Vygotski, L.S., La imaginación y el arte en la infancia, Akai, Madrid1982


Vygotski, L.S., Pensamiento y lenguaje, Pléyade, Buenos Aires 1977


Vygotski, L.S., Psicologia del arte, Barral, Barcelona 1972


Facilitásese aos alumnos distintos artigos, capítulos de libros, lexislación e web  a modo de documentación  para preparar
debates e os proxectos que teñen que realizar.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
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Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo 


Materia Innovación e
Investigación na
Ensinanza
Secundaria:
Música e Debuxo


     


Código P02M066V12241      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a García González, Silvia


Profesorado Costa Vázquez, Luís
García González, Silvia
Paz García, Maria Begoqa


Correo-e silviagarcia@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias
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1. Identificar os problemas relativos á ensinanza e aprendizaxe da Educación Artística e a
Cultura Visual
2. Identificar as bases teóricas da Educación Artística como disciplina, os seus diferentes
enfoques innovadores e as súas lineas de investigación: finalidades, perspectivas e retos.
3. Estudar casos prácticos que amosen experiencias innovadoras sobre Educación Artística
e Cultura Visual na Educación Secundaria.
4. Analizar exemplos de traballos realizados en diferentes ámbitos de investigación:
profesorado, alumnado, recursos didácticos, etc., identificando os problemas de
investigación, o marco teórico, la metodoloxía de investigación, os resultados obtidos e as
conclusións e implicacións.
5. Saber investigar sobre a propia práctica para mellorala e contribuir ao desenvolvemento
da calidade da ensinanza. 
6. Deseñar estratexias metodolóxicas na ensinanza das Artes Plásticas, a Música e a
Cultura Visual.
7. Creación de recursos de apoio á investigación e a docencia para a ensinanza das Artes e
a Cultura Visual.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A2
A3
A4
A6
A7
A8
A12
A16
A17
A18
A21
A22
A23
A36
A38
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


1. El perfil del docente-investigador. 
2. Qué investigar y cómo afrontar una
investigación en el aula. 
3. Investigación-acción en la enseñanza artística. 
4. El contexto sociocultural como espacio de la
acción educativa. Estrategias de intervención. 
5. Perspectivas *actuáis en la Innovación e
Investigación didáctica en la Educación Artística. 
6. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación. 
7. El trabajo en equipo y la investigación en el
aula. 


Por qué y para qué investigar
Procesos y fases de la investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudo de casos/análises de situacións 8 32 40


Proxectos 8 32 40


Sesión maxistral 4 16 20


Presentacións/exposicións 2 8 10


Resolución de problemas e/ou exercicios 8 32 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudo de casos/análises
de situacións


Proxectos


Sesión maxistral


Presentacións/exposicións


Resolución de problemas
e/ou exercicios
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Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou exercicios


Estudo de casos/análises de situacións


Proxectos


Sesión maxistral


Presentacións/exposicións


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou exercicios A resolución de problemas traballarase no contexto do traballo de
investigación 


10


Estudo de casos/análises de situacións No estudo de casos buscaremos aqueles que se correspondan cos
intereses do alumnado 


15


Proxectos O traballo sobre o proxecto implica a entrega dun traballo escrito que
plantexa o proxecto de investigación 


50


Sesión maxistral Os contidos da sesión maxistral poranse en acción na elaboración do
traballo de investigación 


10


Presentacións/exposicións As presentacións pretenden poder comunicar ó grupo o
desenvolvemento do proxecto de investiación 


15


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
AA. VV. Revista Eufonía, nº 1, año 1, (1995). Barcelona, Graó.
BLAXTER, Loraine /Hughes Christina/Tight Malcolm (2008).Cómo se investiga.  Barcelona. Graó.
D. Efland, Arthur/ Freedman, Kerry/ Stuhr, Patricia (2003). La educación en el arte posmoderno. Barcelona. Paidós Arte y
Educación.


EISNER, Elliot W. (1995). Educar la visión artística. Barcelona. Paidós.


EISNER, E. (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona. Paidós.


ELLIOTT, J. (1977): La investigación- acción en educación. Barcelona. Paidós.


GARDNER, Howard (1994). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona. Paidós.
KAPROW, Allan (2007). La educación del des-artista. Madrid. Ardora.
LAFERRIÈRE, Georges (2001). Prácticas creativas para una enseñanza dinámica. La dramatización como herramienta
didáctica y pedagógica. Ciudad real. Ñaque ed.
MASLOW, H. Abraham (2008). La personalidad creadora. Barcelona, Kairós.


MARÍN, RICARDO (ED.) (2005). Educación en Investigación Artística. Granada. Universidad de Granada, Universidad de
Sevilla.


MARINA, Jose Antonio (1993).Teoría de la inteligencia creadora.  Barcelona. Anagrama.
 MARTINEZ Luisa Mª, GUTIÉRREZ Rosario, ESCAÑO Carlso (coord.) (2008). Nuevas propuestas de acción en Educación
Artística. Málaga.Universidad de Málaga.


 NOVAC, Joshep D. Y GOWIN, D. Bob (1988): Aprendiendo a aprender. Barcelona. Martínez-Roca.


PENNAC, Daniel (2009). Mal de escuela. Barcelona. De Bolsillo.
 


PÉREZ SERRANO, Mª Gloria (1990). Investigación-acción. Aplicaciones al campo social y educativo. Madrid, Dykinson.


Schafer, Murray (1969). El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires. Ricordi americana.


Schafer, Murray (1975):El rinoceronte en el aula. Buenos Aires. Ricordi Americana..


Small, Christopher (1989). Música. Sociedad. Educación. Madrid. Alianza editorial.


Recomendacións 
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V12301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas
realizada por el tutor a través:
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un
cuestionario (que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe
incluir, además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del
alumno correspondiente.
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento
de horarios y fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el alumno.
La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la memoria
desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa, contenido,
justificación y argumentación, competencias docentes y discentes implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V12401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Prácticas Externas/P02M066V12301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación
do programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias
acadadas polos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz
y Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters
Kluwer España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos
prácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


Páxina 6 de 7







MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.


PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.


SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.


Recomendacións 


Páxina 7 de 7







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código P02M066V06102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento
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Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.
Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.
O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
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persoalmente.
Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps), Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación., (2001),
Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A., Manual de Psicología de la Educación , (2002), Pirámide.


Mayer, R.E. , Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo., 2004, Pearson Prentice Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C., Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva , 2001, Alianza


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R., Desarrollo humano. , 2005, McGraw-Hill.


Santrock, J.W., Psicología del desarrollo., 2006, McGraw-Hill.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps) , Desarrollo psicológico y educación, 3. Trastornos del desarrollo y Necesidades
Educativas Especiales, 2001, Alianza


MANUAL DE REFERNCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código P02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas 


Materia Orientación Base
Legal,
Composición,
Planes e
Programas


     


Código P02M066V06105      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a de la Fuente Fernández, María Adoración


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración


Correo-e delafuente@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Atención á Diversidade e a súa Intervención 


Materia A Atención á
Diversidade e a
súa Intervención


     


Código P02M066V06252      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar


Profesorado Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar


Correo-e parrilla@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A diversidade do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria é para moitos profesores desta etapa
educativa unha preocupación principal. As razóns desta diversidade son múltiples: son distintas as orixes
sociais e culturais do alumnado, son diversas as capacidades persoais, os estilos de aprendizaxe, as
motivacións e expectativas para o estudo, os ámbitos socio-afectivos e o contexto familiar de procedencia...
Esta materia pon a énfase en como responder a esta diversidade dende o recoñecemento da diversidade e a
equidade como principios e valores educativos, situando no centro escolar, na aula e no sistema educativo o
punto de referencia para deseñar respostas e medidas que supoñan unha mellora da educación para todos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A6


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a
igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o
respecto aos dereitos humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a
construción dun futuro sustentable.


saber facer A7


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. saber A19


Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.


saber facer A22


Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo
a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de
aprendizaxe e convivencia.


saber facer A27


Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


Saber estar /
ser


A28


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1
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Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber B2


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios. saber B3


Contidos 


Tema  


1. A diversidade en educación. 1.1. Alumnado en situación de vulnerabilidade.
1.2. Abandono escolar, fracaso e desenganche. 


2. Análise das políticas e prácticas sobre a
diversidade: concepcións psicopedagóxicas,
éticas e sociais. 


2.1. Inclusión educativa: Orixe e sentido. Significado. 
2.2. Plans, medidas e programas de atención á diversidade. Principios,
medidas xerais e específicas. Medidas autonómicas. Estratexias de
elaboración, seguimento e avaliación. 


3. O traballo co profesorado e outros profesionais. 3.1. Niveis de actuación.
3.2. O desenvolvemento de proxectos de mellora educativa orientados á
equidade-
3.3 Estratexias e procesos de colaboración interprofesional e
interinstitucional. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 0 35 35


Presentacións/exposicións 3 8 11


Sesión maxistral 12 12 24


Traballos de aula 10 20 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías. 
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic. 
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula. 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado. 40


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados. 10


Sesión maxistral Resposta escrita a preguntas cortas sobre os contidos da materia. 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado en todas as probas indicadas.
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As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na
convocatoria de xullo.


O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia, cunha
valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias procedimentais mais
importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.
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análisis y valoración. Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado, 13 (3), 79-104.


GRANJA, J. (2010). Adolescentes de los pcpi: entre el fracaso escolar y la inserción labo- ral. En vega, a. Y araMendi, p.
(Coords.), Adolescentes: entre la inserción laboral y la exclusión social (3-11). San Sebastián: Gakoa.


GUARRO, A. (2005). La transformación democrática de la cultura escolar: una respuesta justa a las necesidades del
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la perspectiva de los estudiantes: estudio comparado. Revista de Educación, 356. Septiembre-diciembre 2011, pp. 185-209


MENA, L., FERNÁNDEZ, M. Y RIVIERE, J. (2010). Desenganchados de la educación: procesos,experiencias, motivaciones y
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RUIZ, F., y SALINAS, D. Me hace daño el instituto. Edicions del Bullent. Picanya. 2007.


VARIOS: La atención a la diversidad en la educación secundaria. Horsori. ICE. Univer- sitat de Barcelona, 1996, Barcelona.


TOMLINSON,C. A. (año) . Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Paidós


VARIOS: “Cooperación y diversidad”. Monográfico de Cuadernos de Pedagogía, no 263. Noviembre 1997


VARIOS: “Iguales y diferentes”. Cuadernos de Pedagogía no 311. Marzo 2002


VARIOS.: “Hacia una educación multicultural”. Monográfico de Cuadernos de Pedagog- ía. No 264. diciembre 1997


VARIOS (autoría compartida): “Promover la inclusión educativa”. Cuadernos de Peda- gogía, no 325. Junio 2003.


VARIOS: “Atención a la diversidad”. Cuadernos de Pedagogía, no 293. Julio_Agosto, 2000.


WANG, M. C.: “Atención A la diversidad del alumnado”. Narcea. Madrid, 1995.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Master/P02M066V06401


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continua a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do alumnado
e para a avaliación, por parte dos docentes. 
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet. 
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación 


Materia A Convivencia
nos Centros de
Secundaria e o
Traballo dende
Departamento de
Orientación


     


Código P02M066V06253      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación


Coordinador/a Fernández Guerra, Ernesto


Profesorado Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e efguerra@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “ A convivencia nos centros de secundaria e o traballo desde o departamento de orientación”, está
integrada no módulo específico do Máster Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o estudiante –futuro
docente- ó tratar de responder a retos trascendentes que se dan habitualmente nos centros educativos e nas
propias aulas. Dada a complexidad que se produce sobre a convivencia escolar é preciso dotar de recursos e
asesorar aos docentes e ó demais persoal da comunidade educativa.
O incremento dos problemas de conduta nas laulas, a detección de situaciós de acoso e o deterioro do clima
educativo nos centros escolares promoveu, nos últimos anos, unha importante corriente de traballo para a
mellora da convivencia nos centros escolares.
Trataremos de formar nos fundamentos teóricos, legais e nos plans de actuación para a mellora da
convivencia e a aprendizaxe escolar de cada Comunidade e o coñecemento e formación para o desenrolo de
propostas de intervención aplicadas a: a mellora de sistema disciplinario (coa formación de equipos de
mediación e tratamiento de conflitos), a xestión dos problemas da aula, a optimización do proceso de
ensino-aprendizaxe (a través da Aprendizaxe Cooperativa) e a intervención individual (con actuacións
específicas para situacións de acoso e victimización). 
Pretendemos que esta aprendizaje potencie unha actitude colaborativa no ámbito da convivencia.
Trataremos de levar a cabo un enfoque preventivo e promotor dun clima escolar enriquecedor e estimulante
que facilite a adquisición de competencias e habilidades e a educación en valores.
Esta asignatura pretende facilitar a reflexión e análise crítico sobre os procesos de interacción e convivencia
na aula así como a aprendizaxe de técnicas e ferramentas de intervención psicosocial e titorial para o futuro
docente.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 
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 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe favorecedores da convivencia escolar. saber A7
B1
B3
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Informar e asesorar ás familias sobre diversas técnicas e estratexias favorecedoras da
convivencia e da resolución pacífica de conflitos.


saber
saber facer


A15
A30
B1


Coñecer as características dos estudantes, así como os procesos de interacción e
comunicación na aula e no centro que permitan a identificación e reflexión crítica sobre as
situacións conflitivas e a súa resolución.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A23
B1
B3


Coñecer e analizar diversos plans e proxectos relacionados coa convivencia escolar que
forman parte do proxecto educativo de centro, participando na súa definición e
desenvolvemento.


saber
saber facer


A27
B1


Adquirir experiencia na planificación, desenvolvemento e avaliación de programas para a
mellora da convivencia escolar.


saber
saber facer


A46
B3


Adquirir e poñer en práctica diversas estratexias e habilidades que permitan una
intervención axeitada para a resolución de conflitos de convivencia no contexto escolar:
habilidades de pensamento e de decisión, habilidades sociais, dinámica de grupos, xestión
democrática de normas, aprendizaxe cooperativo, mediación, negociación, educación
emocional, educación en valores, etc.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A8
A9
A26
A48
B1


Coñecer as características das familias e comprender a súa función educadora na
adquisición de competencias e aprendizaxe para a resolución pacífica de situacións
conflitivas.


saber A28
A29
B1
B3


Deseñar e realizar actividades formais que favorezan a aprendizaxe e as aportacións dos
estudantes, nun bó clima escolar.


saber facer
Saber estar /
ser


A10
A39
B3


Contidos 


Tema  


1.-Educación para a convivencia e a igualdade. 
2.-Análise da convivencia e a resolución de
conflitos 
3.-Problemas de adaptación e convivencia
escolar: Marxinación, absentismo, rexeitamento,
*inadaptación, violencia e acoso escolar. 
4.-Dinámica do grupo clase 
5.-Socialización e educación. 
6.-As relacións sociais no grupo clase, conduta
*prosocial e habilidades sociais. 
7.- Competencia emocional e social 
8.-O traballo cooperativo e a interacción social.
Técnicas de análises e dinamización *grupal. 
9.-O papel da familia en educación. Colaboración
coas familias de Educación secundaria. 
10.-Relación con outras institucións: servizos de
saúde, servizos sociais. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 10 15


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 5 5


Titoría en grupo 2 0 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 20 30


Traballos e proxectos 0 41 41


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 
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Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso.


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso.


Traballos e
proxectos


Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. 
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase coa presentación do programa da
materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).
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Descrición
xeral


A través desta materia se pretende aproximar ao alumnado aos modelos curriculares basados en
competencias, reflexionando sobre os cambios que se foron producindo nos sistemas educativos en torno ao
enfoque de competencias. Desde este marco, analizarase a importancia da incorporación das competencias
ao deseño curricular e a necesidade de adoptar diferentes estratexias para abordar o diagnóstico e a
evaluación das competencias curriculares nos centros educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CG-13) Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos
de mellora da calidade con aplicación aos centros de ensino


saber A13


(CE-G1) Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións saber A19


(CE-G2) Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber
saber facer


A20


(CE-G3) Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e
aptitudes intelectuais e emocionais.


saber facer A21


(CE-G4) Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a
estudantes con diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.


saber
saber facer


A22


(CE-G9) Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivencia.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27


(CE-E10) Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como
un procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.


saber
saber facer


A41


(CE-P1) Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias
correspondentes á especialización.


saber
saber facer


A46
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(CT-1) Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


Contidos 


Tema  


1. Que son as competencias curriculares?
Modelos educativos por competencias. 


2. Como traballar as competencias curriculares
na Educación Secundaria? 


3. Como avaliar por competencias. 


4. Propostas de mellora das compentecias. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


6 0 0 25 31


Traballos
tutelados


4 0 0 20 24


Sesión
maxistral


10 0 0 35 45


Horas totais E: 100


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Propoñerase nas clases diferentes exercicios para a súa resolución por parte do alumnado. 


Traballos tutelados Haberá que facer un traballo para a materia 


Sesión maxistral Os diferentes temas traballaranse nas sesións maxistrais, que terán carácter participativo 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


-Titorización presencial: no despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


-Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de exercicios ou do traballo, etc.


-Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais, envío
de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia e participación nas clases 20


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e da posta en
común (cando proceda), e entrega en prazo 


40


Traballos tutelados Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade, innovación,
actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe aprobarse cada unha das probas indicadas.


As actividades non realizadas y as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na


convocatoria de xullo.
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O alumnado non asistente deberá poñerse en contacto co profesorado da materia en horario de titorías.
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Outros comentarios
Recoméndase a asistencia habitual a clase e ás titorías.
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Descrición
xeral O marco legal do modelo organizativo e funcional da orientación educativa no noso país queda establecido


pola Lei Orgánica 2/2006 de Educación, LOE (2006). Esta Lei no seu artigo 1 apartado f), relativo aos
principios da educación, “establece a orientación educativa e profesional, como medio necesario para o logro
dunha formación personalizada, que priorice unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores”


Así mesmo, no seu artigo 91.d) “establece entre as funcións do profesorado, a orientación educativa,
académica e profesional do alumnado, en colaboración, no seu caso, cos servizos ou departamentos
especializados. Igualmente, no artígo 22 da LOE, considérase como principio xeral aplicable á Educación
Secundaria Obrigatoria a especial atención que se prestará á orientación educativa e profesional do
alumnado. 


Por último, no artigo 26, relativo aos principios pedagóxicos para esta etapa educativa, no seu apartado
cuarto establece que “corresponde ás Administracións educativas promover as medidas necesarias para que
a titoría persoal do alumnado e a orientación educativa, psicopedagóxica e profesional constitúan un
elemento fundamental na ordenación desta etapa.


Entendemos a orientación educativa como un proceso de axuda e/ou acompañamento continuo a todas as
persoas e en todos os aspectos, coa intención firme de potenciar o desenvolvemento integral do alumnado
ao longo de toda a vida.


Bisquerra (2004) define a orientación psicopedagógica como un proceso de axuda continua, a todas as
persoas, en todos os seus aspectos, cunha finalidade de prevención e desenvolvemento, mediante
programas de intervención educativa e social baseados en principios científicos e filosóficos.


Baixo este concepto de orientación psicopedagóxica reúnense as distintas manifestacións da orientación.
Podemos destacar:
A orientación académica é un proceso de axuda ao estudante para que sexa capaz de resolver os problemas
que a vida académica lle plantexa. Polo tanto, o proceso de axuda refírese sempre a situacións de axuda en
actividades escolares, e para que ao longo do seu recorrido pola escola realice eleccións de acordo cos seus
intereses, capacidades e coa súa situación persoal. O tipo de axuda que a orientación escolar ofrece
presenta características distintas segundo a idade e nivel do/al escolar.
A orientación profesional é un proceso de axuda ao suxeito para que sexa capaz de elexir e prepararse
axeitadamente para unha profesión ou traballo determinado, implica decisión, formación e a ubicación
profesional. Trata de integrar as esixencias persoais coas necesidades sociais.
A orientación persoal apunta cara a vida interior da persoa, cara a súa harmonía interior, equilibrio persoal,
coñecemento de sí mesmo, sen perder as perspectivas do seu entorno.


Polo tanto, a orientación académica e profesional é unha das áreas de interese prioritario da orientación
psicopedagóxica, e é moito máis que unha mera información. Trátase de preparar para a vida laboral desde
o sistema educativo, facendo tomar conciencia ao alumnado de que a profesión é un aspecto significativo da
vida dunha persoa. A finalidade da orientación académica e profesional é facilitar a toma de decisións de
cada estudante respecto do seu itinerario académico e profesional. En última instancia, se persigue que o
propio alumno/a tome as decisións; é decir, a AUTO-ORIENTACIÓN, aínda que neste proceso será moi
importante o asesoramento que poida prestar o profesorado, especialmente o titor/a, así como os seus
proxenitores e o orientador/a.


Os aspectos a desenvolver na orientación académico-profesional son os seguintes:
Coñecemento de sí mesmo: aptitudes, intereses, personalidade, valores, rendemento académico e estilo de
aprendizaxe.
Información académica e profesional: estrutura do sistema educativo, modalidades de bacharelato, ciclos
formativos, universidade, outras alternativas.
Optatividade: materias optativas e toma de decisións.
Proceso de toma de decisións: actitude, liberdade e responsabilidade, aceptar un risco de error.
Proceso de transición á vida activa: elaboración do currículum vitae e a entrevista persoal, aproximación ao
mundo laboral, técnicas de busca de emprego.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a competencia profesional que permita exercer actuacións que conduzan a unha
correcta orientación dos suxeitos que demanden ou necesiten esta intervención, tanto no
ámbito académico como no profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A8
A15


Coñecer os diferentes modelos de orientación aplicables tanto no campo académico como
profesional.


saber
saber facer


A1
A11


Deseñar o Plano de Acción Titorial (PAT) e o Plano de Orientación Académica e Profesional
(POAP) como parte integrante do proceso orientador e ser capaz de desenvolvelos e
avalialos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A3
A7
A11
A15
A16
B1
B2
B3
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Orientar e apoiar no proceso de toma de decisións vocacionais dos suxeitos que
demanden esa intervención.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A3
A11


Valorar os recursos técnicos, materiais e institucionais dispoñibles para o ejercizo da
Orientación Académica e Profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A25
A38
B1


Traballar cooperativamente cos outros estudantes na busca de información, organización
e preparación de materias en traballos de grupo.


saber facer
Saber estar / ser


B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


1. Bloque temático: Orientación académica e
profesional: aproximación teórica.


1.1. A orientación académico-profesional como concepto: definición,
principios, obxectivos e funcións.
1.2. Intervención en orientación académico-profesional como concepto..
1.3. Colaboración familia-escuela.
1.4. O consello orientador.
1.5. A formación na sociedade da información e do coñecemento. 


2. Bloque temático: Orientación académica y
profesional: aproximación práctica en la
educación secundaria.


2.1. El Plan de Acción Tutorial.
2.2. El Plan de Orientación Académica y Profesional.
2.3. El proceso de búsqueda activa de empleo.
2.4. La orientación académico-profesional no sexista. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 8 16 24


Traballos de aula 4 16 20


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


8 48 56


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presentará os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolverr. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Páxina 5 de 7







Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recogida de intervencións e traballos prácticos 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este máster ten a modalidade de educación presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, polo menos, do 80 % estando admitido faltar o 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumplilos para ser calificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, arredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do máster para os exámenes oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Álvarez González, M. , Orientación profesional. , Barcelona: Cedecs Editorial., 1995


Álvarez González, M. y Bisquerra Alzina, R., Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias y recursos., Madrid: Wolters
Kluver España., 2012


Blasco Calvo, P. y Pérez Boullosa, A., Enfoques y aplicaciones prácticas en orientación y acción tutorial. , Valencia: Nau
Llibres., 2012


Bizquerra, R. (coord.), Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. , Barcelona: Praxis, 2000


Borrego, M. y Díaz, J., Orientación vocacional y profesional: materiales de asesoramiento para ESO y Bachillerato. , Madrid:
CCS, 2000


Coronado, A., Analiza, compara y decide : programa de orientación académica y profesional., Sevilla: Kronos., 2000


Fernández Gálvez, J. de D., La orientación educativa: claves de éxito profesional : buscando la magia del mago sin magia,
Granada: Grupo Editorial Universitario., 2005


García Mediavilla, L. y Martínez González, M. C., Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos., Madrid:
Dykinson., 2003


González Gómez. J. P., Orientación profesional., Alicante: Club Universitario, D. L., 2003


Grañeras Pastrana, M. y Parras Laguna, A. (coords.), Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y
nuevas perspectivas., Madrid: Ministerio de Educación, Política Socialy Deporte / CIDE., 2008
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Lopez Barajas, E., Estrategias de formación en el siglo XXI, Barcelona: Ariel., 2006


Martín, E. y Solé, I. (coord.), Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención., Barcelona: Editorial Graó, 2011


Nieto, J.M. y Botías, F., Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica., Barcelona: Ariel, 2000


Rodríguez Moreno, M. L., La orientación profesional, Barcelona: Ariel , 1998


Rodríguez Moreno, M. L., Cómo orientar hacia la construcción del proyecto profesional. , Bilbao: Desclée de Brouwer., 2003


Romero, S., De gira hacia el trabajo : programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida activa
para el final de la Educación Secundaria Obligatoria, Archidona: Aljibe, 2000


Sorando, J., La orientación vocacional: materiales de trabajo, Madrid: CCS., 2000


REVISTAS


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía; Revista de Orientación Educativa; Aula de Secundaria. Didáctica. Tutoría.
Gestión. Orientación. (Consultar: http:// dialnet.unirioja.es)


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar 


Materia A Innovación e a
Investigaicón
Educativa como
Factores para a
Mellora e o
Asesoramento
Escolar


     


Código P02M066V06107      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia
Martínez Figueira, María Esther
Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar
Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos dos
cidadáns e nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O Profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
encontrar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos
requirimentos sociais. Entre estes recursos e estratexias encóntranse a INNOVACIÓN e a INVESTIGACIÓN
DIDÁCTICA. Nela tratarase fundamentalmente de como atacar no centro e aula proxectos de innovación e
investigación didáctica. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación


saber facer
Saber estar /
ser


A12
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Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. Saber estar /
ser


A16


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber facer A40


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber
saber facer


A42


Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade


Saber estar /
ser


A43


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas
e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber
saber facer


A45


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


Contidos 


Tema  


Innovación educativa e desenvolvemento
profesional. 


- Marco teórico, profesional e legal da innovación educativa
- Pautas para a elaboración dos proxectos de innovación educativa
- O rol do orientador
Na análise das prácticas educativas
Na formación continua do profesorado
No liderazgo educativo
- Coñecemento de innovacións relevantes e actuais no ámbito da
orientación 


A investigación educativa - Modalidades principais da investigación educativa.
- A investigación-acción como instrumento de formación contínua e
desenvolvemento profesional do docente
- Deseño de proxectos de investigación
- Instrumentos de recollida de datos e avaliación: tipos e características
técnicas.
- Técnicas de análise en investigación e avaliación educativa.
- Coñecemento de investigacións relevantes no ámbito da orientación 


As TICs como instrumento de apoio á innovación
e investigación educativa 


- As TIC e o desenvolvemento da investigación educativa para orientar e
mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
- O uso de bases de datos como apoio á investigación e á innovación
educativa.
- Como citar e elaborar as referencias bibliográficas dos documentos
científicos de tipo educativo, lexislación, informes, etc. en soporte impreso
e electrónico.
- Ferramentas Web para a comunicación a colaboración e/ou o traballo en
equipo.
- Aplicacións telemáticas e recursos web para a orientación.
- Coñecemento de portais de orientación europeos. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos de aula 9 0 0 25 34


Prácticas en aulas de
informática


6 0 0 21 27


Traballos tutelados 0 0 0 48 48


Presentacións/exposicións 3 0 0 10 13


Sesión maxistral 12 0 0 16 28


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 
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Prácticas en aulas de
informática


Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas
en aulas de informática. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de informática Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Reflexión escrita sobre os contidos fundamentais da materia. Participación
activia nas clases maxistrais 


23


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula 24.5


Prácticas en aulas de informática Memorias de prácticas 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado 35


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados 7.5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado en todas as probas indicadas.


As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse
na convocatoria de xullo.


O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia,
cunha valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias
procedimentais mais importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.


Bibliografía. Fontes de información 


Bolívar, A. et al., La investigación biográfico-narrativa en educación, La Muralla, Madrid.


Contreras, J. y Pérez de Lara, N., Investigar la experiencia educativa, Morata, Madrid.


Jakku-Shivonnene, R. y Niemi, H., Aprender de Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador, MEC, Madrid.


Villar Angulo, L.M. et al., Creación de la excelencia en la Educación Secundaria, Pearson, Madrid.


Fullan, M., Los nuevos significados del cambio en la educación, Octaedro, Barcelona.


Carr, W. y Kemmis, S., Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado, Martínez


Roca, Barcelona.
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Master/P02M066V06401


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V06301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Formación Académica e Profesional/P02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/P02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/P02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Formación Académica e Profesional/P02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/P02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/P02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Prácticas Externas/P02M066V06301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V01101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


Páxina 1 de 7







 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 
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Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todooalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisdarealización e entrega de tarefas ponderables.- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados na clase no momento oportuno. Énecesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostosanteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames
oficiais)sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos
ecompetencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y


valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables de
la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A13
A24


Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en relación
con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria.


saber A13
A24


Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. El sistema educativo. Los
agentes socioeducativos (educadores,
estudiantes, familia) y su evolución.


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. La Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral El profesorado presenta los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Páxina 5 de 7







Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20


Traballos de aula Recogida de intervenciones y trabajos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.


 


Bibliografía. Fontes de información 
  
Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Vázquez, V.; Escámez, J. y García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
  REVISTAS   Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital/ Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  
Cultura y Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de
Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la
Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense
de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).
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Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V01102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais.
saber


saber A19
A20
A27


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais


saber facer A21
A42
A46
B1


Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Páxina 4 de 6







Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.


 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V01103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Páxina 3 de 7







Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber facer A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33
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Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.
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•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica. 


Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos principios
implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”. 


O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.


Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 
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 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 
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 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 


O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 
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Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 


Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 8 24 32


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Presentación da materia e exposición de contidos 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Outros comentarios e segunda convocatoria
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres.Para obter unha avaliación positiva é preciso
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares.O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.
O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria 


Materia As Ciencias
Experimentais na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V01202      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Vázquez Dorrio, José Benito


Profesorado Castro Cerceda, María Luísa
Garrido González, Josefa
Vázquez Dorrio, José Benito


Correo-e bvazquez@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es/ 


Descrición
xeral


Esta materia encádrase no itinerario V02M066V01 (Ciencias experimentais: Bioloxía, Xeoloxía, Física e
Química) e ten como obxectivos esenciais dar a coñecer as solucións que actualmente a innovación no
aprendizaxe poden achegar ao campo das ciencias experimentais e proporcionar unha visión panorámica das
súas metodoloxías e ferramentas contemporáneas. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química. saber A1
A24
A34


Buscar, obter, procesar e comunicar información, transformala en coñecemento e aplicala aos
procesos de ensino e aprendizaxe nas materias de Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química.


saber
saber facer


A4
A33
A35
A36
A46
A47
B2


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade
de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos
dereitos humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun
futuro sustentable.


saber
saber facer


A7
A26
A32
A34
A35
B3
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Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer


A8
A33
A35
A36
A41
B2
B3


Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. saber facer A16
A35
A36
B3


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber
saber facer


A17
A26
A35
A36
B1
B3


Contidos 


Tema  


1.-Introdución 1.1.- Estado actual da educación científica: Informes
1.2.- Ciencia vs Ciencia Escolar
1.3.- Aprendizaxe formal vs informal
1.3.- Modelos de aprendizaxe
1.4.- Proxectos de investigación e innovación
1.5.- Relacións CTS-CTSA
1.6.- Relacións coa Historia da Ciencia 


2.- Análise de curriculums 2.1.- Lexislación
2.2.- Competencias, obxectivos, contidos e criterios de avaliación
2.3.- Materias
2.4.- Programación didáctica 


3.- Recursos convencionais 3.1.- Libros 
3.2.- Revistas especializadas
3.3.- Eventos
3.4.- Proxectos-Asociacións
3.5.- Web
3.6.- Medios audiovisuais
3.7.- Empresas material didáctico
3.8.- Museos interactivos 


4.-Actividades manipulativas: modelización,
virtualización e utilidade 


4.1.- Maxistrais
4.2.- Interactivas
4.3.- Indivualizadas
4.4.- Colectivas
4.5.- Concursos 


5.-Traballo científico aplicado a itinerarios
interactivos e pasivos 


5.1.- Traballo científico aplicado a itinerarios interactivos e pasivos
5.2.-Estratexias metodolóxicas para traballar na aula, no laboratorio e no
campo os conceptos científicos (competencias e alfabetización científicas)
5.3.- Uso crítico das TICs no deseño e desenvolvemento de itinerarios:
WebQuest, Wikis, Edublogs, ...
5.4.- Cómo traballar e relacionar conceptos biolóxicos con outras áreas de
coñecemento
5.5.- Debate sobre controversias socio-políticas / científicas e noticias de
prensa relacionadas co entorno científico-técnico, aplicado ao
desenvolvemento dos itinerarios ambientais
5.6.- Cómo promover o interese pola cultura científica: lecturas de
divulgación científica, foros de debate, xogos, etc
5.7.- Utilización de medios audiovisuais na docencia (creación propia e
comerciais): vídeos, películas, fotografía 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Saídas de estudo/prácticas de campo 2 4 6


Prácticas de laboratorio 6 30 36


Presentacións/exposicións 2 12 14
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Sesión maxistral 15 54 69


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Realizaranse actividades fora da aula co fin de deseñar un caso práctico. 


Prácticas de laboratorio As actividades desenvolveranse en grupos pequenos para traballar de forma multidisciplinar
diversas metodoloxías, aplicadas a un caso práctico. 


Presentacións/exposicións Os resultados do caso práctico serán presentados e debatidos na aula. 


Sesión maxistral Combinaranse as tradicionais clases maxistrais coa realización periódica de tarefas
individualizadas e/ou de pequeno grupo nun contorno de aprendizaxe mixta ou semipresencial, con
apoio da Plataforma de Teleformación TEMA da Universidade de Vigo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Saídas de estudo/prácticas de
campo


Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Prácticas de laboratorio Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Presentacións/exposicións Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Os temas 1 a 4 avaliaranse mediante avaliación continua con probas de
traballo escrito, escrito/oral e escrito/oral/experimental. Moitos dos traballos
presentados serán cualificados polo propio alumnado nun proceso de
avaliación por pares mediante unha rúbrica. Os criterios de cualificación
estarán ponderados entre a asistencia e participación (40%) e as mencionadas
tarefas de avaliación continua (60%). 


50


Saídas de estudo/prácticas de
campo


Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de campo serán avaliados
mediante a realización de exercicios aplicados á realización do traballo práctico
(avaliación baseada en problemas). 


20


Prácticas de laboratorio Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de laboratorio/gabinete serán
avaliados a través da presentación e defensa do traballo práctico realizado por
cada grupo, así como o debate final (avaliación baseada na aprendizaxe). 


15


Presentacións/exposicións Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de laboratorio/gabinete serán
avaliados a través da presentación e defensa do traballo práctico realizado por
cada grupo, así como o debate final (avaliación baseada na aprendizaxe). 


15


Outros comentarios e segunda convocatoria


Levárase a cabo unha avaliación continua baseada na asistencia ás clases maxistrais e na calidade dos resultados asociados
ás tarefas propostas que se realizarán esencialmente a través da plataforma TEMA da Universidade de Vigo. Se fora
necesario poderase realizar un exame complementario final tipo test con material empregado durante o curso e facilitado
polo profesorado. Moitos dos traballos presentados serán cualificados polo propio alumnado nun proceso de avaliación por
pares mediante unha rúbrica.


Nas prácticas de campo e laboratorio/gabinete a obxectivación da avaliación continua será feita mediante o uso de rúbricas,
que se publicarán na plataforma TEMA ao principio do curso co fin de que todos os alumnos coñezan os diferentes items e o
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valor outorgado a cada un deles.


No caso de que algún alumno non participe nas actividades de aula, campo ou laboratorio, nin se integre nalgún dos grupos
de traballo terá a opción a realizar unha proba final escrita que valerá o 100% da nota.


Na segunda convocatoria realizarase un exame final co material empregado durante o curso e facilitado polo profesorado.


As datas, horario e o lugar das probas de avaliación poderán consultarse na web do Máster: http://mpe.uvigo.es/


Tribunal extraordinario para 5ª, 6ª e 7ª convocatoria:


Presidente: José Benito Vázquez Dorrío


Secretaria: Mª Luisa Castro Cerceda


Vocal: Josefina Garrido González


 


Presidenta suplente: Mª Mercedes Álvarez Lires


Secretario suplente: Pedro Membiela Iglesias


Vocal suplente: Manuel Vidal López


Bibliografía. Fontes de información 


Caamaño A. (Coord.) (2011). Física y Química. Complementos de formación disciplinar, Barcelona, Ed. Graó. 1.
Caamaño A. (Coord.) (2011). Didáctica de la física y la química, Barcelona, Ed. Graó.2.
Caamaño A. (Coord.) (2011).  Física y Química. Investigación, innovación y buenas prácticas, Barcelona, Ed. Graó.3.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Didáctica de la biología y geología, Barcelona, Ed. Graó.4.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Biología y Geología. Complementos de formación disciplinar, Barcelona, Ed. Graó.5.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Biología y Geología.  Investigación, innovación y buenas prácticas, Barcelona, Ed. Graó.6.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
 
Outros comentarios
Esta materia é un complemento de formación (obrigatorio no itinerario V02M066V01 (Ciencias experimentais: Bioloxía,
Xeoloxía, Física e Química) do currículo do Mestrado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas) xeralista e práctico cuxos obxectivos esenciais son dar a coñecer as solucións que na
actualidade a innovación no aprendizaxe pode achegar ao campo das ciencias experimentais e proporcionar unha visión
panorámica das súas metodoloxías e ferramentas contemporáneas. 
Estes contidos facilitan unha base ampla de coñecementos que permite a adquisición posterior das necesarias destrezas e
habilidades teórico-prácticas relacionadas coas actuacións profesionais cun enfoque global dentro do campo do ensino da
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Bioloxía, da Xeoloxía, da Física e da Química na Educación Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato.
O desenvolvemento da materia combina actividades individuais, en pequeno grupo e en gran grupo e inclúe a realización de
tarefas relacionadas coas competencias académicas e profesionais.
Realizaranse actividades de diverso formato realizadas fora da aula como complemento das presentacións por parte do
profesor. É importante ler previamente o material proporcionado polo profesor e que está a disposición dos alumnos na
plataforma TEMA.
Levárase a cabo unha avaliación continua baseada na asistencia ás clases maxistrais e na calidade dos resultados asociados
ás tarefas propostas que se realizarán esencialmente a través da plataforma TEMA da Universidade de Vigo.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Elaboración de Unidades Didácticas 


Materia Elaboración de
Unidades
Didácticas


     


Código V02M066V01204      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Vidal López, Manuel


Profesorado Vidal López, Manuel


Correo-e mvlopez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CE-G4) Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a
estudiantes con diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes.


saber facer A1


(CE-G3) Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y
aptitudes intelectuales y emocionales.


saber facer A1
A2


(CE-G5) Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro,
abordar y resolver posibles problemas.


saber A3


(CE-G8) Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana. Saber estar /
ser


A26


(CE-G9) Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del
centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención
de problemas de aprendizaje y convivencia.


Saber estar /
ser


A27


(CE-G13) Conocer y aplicar recursos y estrategias de educación en el respeto y valor de la
diversidad lingüística y sus implicaciones educativas.


saber
saber facer


A25


(CE-E2) Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. saber A33


(CE-E6) Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. saber facer A37


(CE-E7) Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. saber A38


(CE-E9) Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.


saber facer A40


(CE-E10) Conocer estrategias y procedimientos de evaluación y entender la evaluación
como un procedimiento de regulación del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.


saber
saber facer


A41
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(CE-E11) Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la
especialización cursada.


saber
saber facer


A42


(CE-E13) Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias
de la especialización y plantear alternativas y soluciones.


saber
saber facer


A44


(CE-P1) Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber facer A46


(CE-P2) Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber
saber facer


A47


(CE-P3) Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima
que facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer A48


(CE-P4) Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a
partir de la reflexión sobre la práctica.


saber facer A49


(CT-1) Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales
y específicos, incluyendo el acceso por Internet.


saber facer B1


(CT-2) Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma
de decisiones.


saber facer B2


(CT-3) Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios saber facer B3


Contidos 


Tema  


(*)Diseño de unidades didácticas: referentes
básicos, tipos.
Elementos constituyentes de una unidad
didáctica.
Selección y secuenciación de objetivos y
competencias básicas.
Secuenciación de contenidos
Metodología de la enseñanza.
Diseño de actividades de aprendizaje.
Utilización de medios TICs para el apoyo de las
unidades didácticas.
Evaluación.
Atención a la diversidad


• Diseño de unidades didácticas: referentes
básicos, tipos.
• Elementos constituyentes de una unidad
didáctica.
• Selección y secuenciación de objetivos y
competencias básicas.
• Secuenciación de contenidos
• Metodología de la enseñanza.
• Diseño de actividades de aprendizaje.
• Utilización de medios TICs para el apoyo de las
unidades didácticas.
• Atención a la diversidad
• Evaluación.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos tutelados 40 0 0 30 70


Presentacións/exposicións 10 0 0 35 45


Sesión maxistral 5 0 0 0 5


Informes/memorias de
prácticas


0 0 0 30 30


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en pequeno grupo deseña e elabora unha unidade didáctica
segundo as directrices do profesor. Establécense periodicamente sesións de *tutoría, tanto na aula
como vía correo electrónico para liquidar calquera dúbida posible e tamén para supervisar o
avance do traballo realizado polos alumnos. 


Presentacións/exposicións As dúas últimas sesións da materia dedicaranse ás exposicións das diferentes unidades didácticas
elaboradas. Ademais, ao final de cada delas, realizarase unha valoración por parte de alumnos e
profesor da estrutura, contidos, actividades expostas, metodoloxía,… así como da propia defensa
da unidade didáctica exposta. 


Sesión maxistral Exposición por parte *do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices para o deseño e elaboración de unidades didácticas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos
tutelados


Nas diferentes sesións de *tutoría expostas periodicamente, tanto na aula como vía correo electrónico,
realizarase unha atención personalizada a cada alumno/grupo responsable de cada unidade didáctica
exposta.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións CRITERIOS AVALIACIÓN
&*lt;*br&*gt;Claridade e precisión da exposición.
&*lt;*br&*gt;Corrección lingüística e uso adecuado do vocabulario
&*lt;*br&*gt;Orixinalidade, organización e calidade do contido
&*lt;*br&*gt;Adecuación da presentación ao contido do informe escrito. 
&*lt;*br&*gt;Uso adecuado dos recursos informáticos.
&*lt;*br&*gt; 


40


Informes/memorias de prácticas - Boa *estructuración das partes da Ou.D.
&*lt;*br&*gt;- Obxectivos e competencias adecuados ás actividades expostas.
&*lt;*br&*gt;- Orixinalidade, desenvolvemento e interese das actividades
propostas. 
&*lt;*br&*gt;- Criterios de avaliación relacionados con obxectivos propostos
&*lt;*br&*gt;- Claridade de expresión e corrección lingüística
&*lt;*br&*gt;- Uso adecuado da bibliografía
&*lt;*br&*gt; 


60


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
Cantón, *I. e M. Piñeiro (*Coords) (2011).- Deseño e
desenvolvemento do *curriculum. Alianza Editorial, S.A. Madrid.
Decreto 133/2007, *do 5 de *xullo, polo que se regulan
*as *ensinanzas dá educación secundaria *obrigatoria *na *Comunidade
Autónoma de Galicia.
Decreto 126/2008, *do 19 de *xuño, polo que se establece
a ordenación e ou currículo de *bacharelato *na *Comunidade Autónoma de Galicia..
*Encabo de Lucas, *J.A. (2008).- Ciencias da
Natureza. Programación didáctica de 2º ESO. Bioloxía e Xeoloxía. Editorial
*CEP.
Xixón Porta, *J. e *J.A. *Binaburo *Iturbide (2007).-
Como *elaboar unidades didácticas en Ensino secundario. Fundación *Ecoem.
González Manjón, D.; Lara, *J.A. e *J.*G. Vidal
(2005).- Guía para elaborar programacións e unidades didácticas en Educación
Secundaria. Editorial *EOS.
Medina *Rivilla, A.; Sevillano García, *M.*L. e *M.*C.
Domingo Garrido (2006).- Elaboración de unidades didácticas (DVD). UNED.
UNIVERSIDADE Nacional De Educación a distancia .
Molina *Soldán, E.M. (2006). Material básico para
a elaboración de unidades didácticas en Educación Secundaria. Revista Dixital
Investigación e Educación 26 (3): 1-10.
*Suances García, *L. (2009). Programación didáctica
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de Primeiro de Bacharelato. Bioloxía e Xeoloxía. Editorial *CEP.
*Suances García, *L. (2009). Programación
didáctica de Primeiro de Bacharelato. Bioloxía e Xeoloxía. Editorial *CEP.


Recomendacións 
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Descrición
xeral


A ciencia forma parte da cultura e caracteriza, en gran medida, a sociedade na que vivimos. O alumnado de
Educación Secundaria debe aprender as posibilidades de intervención no medio de maneira que se favoreza
a sostibilidade das formas de vida e do medio ambiente a través dun achegamento ao mundo físico e natural
e dunha interrelación coas outras áreas de coñecemento.


Trátase dun enfoque interdisciplinar de utilización da ciencia para formar á cidadanía. O alumnado deste
master, futuro persoal docente, debe promover unha educación científica que axude a pensar, a comunicarse,
a facer e a autorregularse, tendo como referente o establecido no currículo de Educación Secundaria da
Consellería de Educación da Xunta de Galicia.


A práctica docente e as liñas de investigación didáctica, neste campo, deben contemplar metodoloxías e
construcións conceptuais, procedementais e actitudinais, sempre en interacción e co horizonte do
desenvolvemento das competencias básicas, relativas a problemas globais de actualidade tales como os
referidos medio ambiente e ao desenvolvemento sostible.


Deste modo, partindo das metodoloxías propias da didáctica das ciencias, pódense utilizar os enfoques C-T-S,
os da construción do coñecemento arredor de problemas globais, os de alfabetización científica e técnica da
cidadanía, ou os da Educación en Ciencia Global: Débese incluír o tratamento da transversalidade, prestando
especial atención á igualdade entre homes e mulleres, dentro dun modelo integrador.


Neste curso continuarase coa experimentación do Proxecto de Innovación: "DESEÑO E IMPLANTACIÓN DE
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN GRAOS E POSGRAOS A TRAVÉS DA PLATAFORMA
TEMA: CUESTIONARIOS KPSI, RÚBRICAS E MAPAS CONCEPTUAIS EN FORMATO DIXITAL", consistente en: 
Neste marco proponse o deseño e implantación de procedementos que inciden no proceso de aprendizaxe
(avaliación formativa e formadora, na que o alumnado é corresponsable) a través dos seguintes
instrumentos: Cuestionarios ou formularios Knowledge and Prior Study Inventory (KPSI), Rúbricas ou matrices
de valoración e Mapas Conceptuais. Todos eles están inseridos na combinación entre o traballo cooperativo e
o individual, pois se ben os procesos de aprendizaxe teñen lugar socialmente, a aprendizaxe é individual. No
caso dos Mapas Conceptuais tamén se utilizan como probas de execución ou realización. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 
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 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 
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 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender e aplicar as finalidades da educación científica na educación secundaria,
distinguindo entre a ciencia das comunidades científicas e a ciencias escolar.


saber A1
A2
A5
A13
A14
A17
A19
A23
A24
B1


Manexar recursos didácticos para a elaboración de programacións e proxectos. saber
saber facer


A3
A4
A7
A21
A22
A27
A37
A38
A44
B1
B3


Interpretar, formular e representar fenómenos do medio, segundo a metodoloxía científica
axeitada.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A8
A9
A10
A18
A28
A32
A34
B2
B3


Adquirir unha formación docente en técnicas de traballo intelectual no manexo das fontes
básicas da materia, familiarizarse cos sistemas de organización bibliográfica e informativa
e potenciar o desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escrita para o ensino.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A12
A31
A35
A39
A40
A47
B1
B2
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Deseñar e avaliar actividades experimentais, coa utilización de equipamento didáctico das
aulas - laboratorio nos institutos de educación secundaria e nas saídas ao contorno.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A19
A20
A33
A41
A42
A43
A45
A46
A49
B2
B3


Integrar as tecnoloxías da información e da comunicación na ensinanza das ciencias. saber
saber facer


A3
A4
A7
A21
A31
A34
A35
A38
A40
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


A Didáctica das Ciencias Experimentais na
Educación Secundaria.


A alfabetización científica e a aproximación ao coñecemento científico.
A comprensividade nas ciencias experimentais. 


Educación científica e lexislación educativa. O currículo. As programacións. As unidades didácticas. Os proxectos.
Estilos cognitivos e de aprendizaxe. A competencias básica. 


Metodoloxías, estratexias e recursos para o
ensino das ciencias da natureza. 


O paradigma de observación, as ideas previas e as concepcións
alternativas.
Actividades experimentais, demostracións, simulacións.
Medios, recursos e equipamentos didácticos nas aulas - laboratorio. 


Autorregulación das aprendizaxes na educación
científica: procedementos e instrumentos de
avaliación. 


A resolución de situacións - problema pechados e abertos. Traballos
individuais e grupais. Análise dos resultados da ensinanza e da
aprendizaxe. Medidas cualitativas e cuantitativas: cualificación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 4 8 12


Seminarios 5 20 25


Obradoiros 4 8 12


Estudo de casos/análises de situacións 4 16 20


Presentacións/exposicións 1 10 11


Debates 1 10 11


Traballos de aula 2 4 6


Prácticas de laboratorio 2 4 6


Prácticas en aulas de informática 2 6 8


Traballos tutelados 1 15 16


Resolución de problemas e/ou exercicios 1 7 8


Actividades introdutorias 1 1 2


Probas de resposta longa, de desenvolvemento 1 5 6


Informes/memorias de prácticas 1 6 7


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición
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Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. O alumnado
tomará notas de aula e fará o desenvolvemento destes contidos ampliando aqueles aspectos máis
significativos. 


Seminarios Actividades de aula, enfocadas ao traballo en pequeno grupo, sobre un tema específico, que
permiten afondar ou complementar os contidos da materia formulados nas sesións maxistrais.
Serán empregados como complemento ás clases teóricas para propiciar o traballo colaborativo en
equipo. 


Obradoiros Actividades experimentais enfocadas á adquisición de coñecementos e habilidades manipulativas e
instrumentais sobre o equipamento e os recursos didácticos das aulas - laboratorio en educación
secundaria. O alumnado, coa asistencia específica por parte do profesor, formulará e desenvoverá,
individuailmente ou en pequeno grupo, as experiencias prácticas propostas. 


Estudo de casos/análises
de situacións


O profesor forumlara unha situación - problema da docencia práctica real na aula, e o alumnado, a
partir da súa análise,tratará de interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos
de solución. 


Presentacións/exposicións O alumnado, individualmente ou en pequeno grupo, fara a exposición ante o grupo - clase dun
tema sobre a temática da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto. 


Debates Charla aberta entre os membros do gran grupo - clase, coa participación de todos e cada un das
persoas alumnas, sobre un tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun
proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral. 


Traballos de aula Cada alumna e cada alumno desenvolve exercicios ou proxectos, na aula, baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas
do estudante. 


Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación docente dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa didáctica da materia obxecto de estudo.
Desenvolveranse na aula - laboratorio docente, con equipamento didáctico especializado. 


Prácticas en aulas de
informática


O alumnado, mediante o emprego dos seus ordenadores portátiles ou, de selo caso, cos equipos de
apoio da aula - laboratorio resolverá actividades de aplicación docente da coñecementos a
situacións de aula concretas, e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais
relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas mediante visulaizacións infográficas e
simulacións interactivas con software educativo. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual, elaborará un documento sobre a temática da materia ou
prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a procura e recollida
de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a toma de contacto e a reunir información sobre o alumnado; así como a
presentar a materia. O alumnado responderá a cuestionarios sobre cognicións previas sobre os
contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Actividades introdutorias Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación.


Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación. 
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Informes/memorias de
prácticas


Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias A análise das probas iniciais propias, por cada persoa alumna e a súa avaliación
fundamentada. 


10


Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


Todas as persoas alumnas realizarán individualmente unha proba escrita con
preguntas abertas, na que deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar
os coñecementos que teñen sobre a materia con respostas extensas; cara a
avaliar as competencias adquiridas que inclúen preguntas abertas sobre un
tema. 


50


Informes/memorias de
prácticas


A presentación dun caderno de aula, a xeito de informe - memoria co rexistro e
a análise de todas actividades realizadas ao longo do desenvolvemento da
materia. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Criterios principais de cualificación.


Estruturación coidada dos textos producidos e dos discursos formulados.


Pertinencia das actividades prácticas e das investigacións propostas e a súa aplicabilidade na aula-laboratorio, segundo a
etapa – curso destinada.


Estruturación comprensiva dos coñecementos da materia e das competencias da etapa educativa, relacionándoa coa futura
práctica docente.


Formación en técnicas de traballo intelectual e de habilidades experimentais que permitan manexar axeitadamente os
recursos y equipamentos didácticos das aulas-laboratorios dos centros educativos de secundaria.


O coñecemento de metodoloxía para a ensinanza das ciencias experimentais


Situacións singulares.


Aquelas persoas alumnas que non poidan asistir ás clases presencias, e teñan disculpa xustificada pola dirección do
mestrado, debrerán realiizar as seguintes accións:


1º)- Realizar un traballo de investigación sobre algúns dos ámbitos temáticos da materia, segundo proposta consensuada co
profesor, o que suporá o 50% da cualificación.
2º)- Realizar a proba presencial de resposta a prob a de resposta longa, de desenvolvemento; que representará o 50% da
cualificación.


Bibliografía. Fontes de información 


AGULAR, T (1999). Alfabetización científica y educación para la ciudadanía. Editorial Narcea. Madrid.
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PERALES, F. J. y CAÑAL, P. (Dirs.), Didáctica de las Ciencias Experimentales. Marfil. Alcoy.


POZO, J. I. (1987). Aprendizaje de la ciencia y pensamiento causal. Editorial Visor Libros. Madrid.
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Narcea. Madrid.


Revista Enseñanza de las Ciencias (UAB).


Recomendacións 


 
Outros comentarios
O alumnado deberá explorar as direccións webs dos organismos oficias con competencias en educacación.


Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/web/normativa


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/profesorado.html


Unión Europea: http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A12
A42


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación da acción investigadora ou
innovadora 


Planificación da acción investigadora ou innovadora 


Investigación-acción Investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40
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Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


20


Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
<br>12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información
sobre as experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


40


Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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Descrición
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A12
A42


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación da acción investigadora ou
innovadora 


Planificación da acción investigadora ou innovadora 


Investigación-acción Investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40


Páxina 3 de 5







Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


20


Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
<br>12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información
sobre as experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


40


Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V01301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201
As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01202
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V01401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


Páxina 1 de 4



http://mpe.uvigo.es





 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201
As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01202
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Prácticas Externas/V02M066V01301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V02101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


Páxina 1 de 7







 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todooalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisdarealización e entrega de tarefas ponderables.- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados na clase no momento oportuno. Énecesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostosanteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames
oficiais)sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos
ecompetencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto igual ou
máis potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación cos
niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Páxina 4 de 7







Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución.


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presenta os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudos de caso e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolver. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recogida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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Interuniversitaria/Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 
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Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber
saber facer


A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes
Atención personalizada
Descrición
Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre
contidos e actividades da
materia
Avaliación 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber
saber facer


A2
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber facer A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33
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Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.


•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados
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•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica.
Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos
principios implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla
consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”.
O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.
Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


Páxina 2 de 7







 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 
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 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero 


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 


O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 


Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 
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Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


Traballos de aula 8 24 32


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos programados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres. Para obter unha avaliación positiva cómpre
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares. O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame. 
O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente.
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Materia Didáctica da
Tecnoloxía e
Informática na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V02211      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Otero Gutiérrez, Luis


Profesorado Otero Gutiérrez, Luis


Correo-e luisotero@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos básicos que describen e explican a práctica docente saber A2
A44


Analizar os modelos didácticos existentes desenvolvendo criterios persoais sobre os
diferentes modelos


saber facer A36
A42
B1


Abordar e aplicar as metodoloxías didácticas máis apropiadas en cada momento saber facer A37
A38
A42


Ser quen de elaborar actividades de ensinanza-aprendizaxe de acordo cos obxectivos e
criterios de avaliación propostos


saber facer A35
A45
A46


Ser quen de elaborar un modelo de avaliación para unha unidade didáctica. saber facer A39
A41
A45
A46


Ser quen de atopar, seleccionar e transformar recursos didácticos de diferente tipo saber facer A37
A38
B1
B3
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Elaborar actividades e tarefas de profesor e alumnado saber facer A37
A38
A45
B3


Coñecer a normativa sobre a organización dos departamentos. saber A13


Utilizar e valorar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados saber facer
Saber estar / ser


A40
B1
B3


Contidos 


Tema  


-Tecnología, ciencia y técnica, Historia de la
enseñanza de la tecnología, razones para la
introducción de la tecnología en el currículo de
secundaria.


-O curriculo: analise de obxectivos e
competencias


-Ensinanza e aprendizaxe: cómo se aprende.


-Actividades de ensinanza aprendizaxe.
Secuencias.


-Metodoloxía .Métodos didácticos.


-O método de proxectos como elemento
integrador.


-A programación didáctica, elaboración de
unidades didácticas.


-A avaliación en tecnoloxía: avaliación inicial,
técnicas e instrumentos de avaliación, avaliación
procesual e formativa, avaliación final.


-O profesor como investigador.


-A organización do departamento.


- Actualización de coñecementos e calidade de
ensinanza.
.. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 8 0 8


Sesión maxistral 10 0 10


Resolución de problemas e/ou exercicios 12 0 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Presentación de temas e traballos realizados seguidos ou precedidos de debate en pequeno ou
gran grupo 


Sesión maxistral Introducción ao cargo do profesorado do marco conceptual con propostas de debate sobre
supostos de situación de aula 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Elaboración de propostas de planificación, material e recursos para resolver diferentes problemas
da práctica docente. Os traballos poden adoptar diferentes formas: traballos escritos, publicacións
na rede ou presentacións. 


Atención personalizada 
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 Descrición


Resolución de problemas e/ou
exercicios O alumnado disporá dunha conta conta de correo a donde pode dirixirse para


consultar calquera dúbida e , eventualmente, concertar un contacto co profesor.


Presentacións/exposicións
O alumnado disporá dunha conta conta de correo a donde pode dirixirse para
consultar calquera dúbida e , eventualmente, concertar un contacto co profesor.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliaremos unha selección dos traballos escritos e ou publicados na rede
tendo en conta a búsqueda previa de información, a organización dos
contidos e o emprego de recursos multimedia 


40


Presentacións/exposicións Empregando unha rúbrica avaliaremos dúas presentacións (Unha de
grupo e outra individual) valorando a organización de contidos, a
claridade conceptual e o emprego de recursos multimedia
Mediante un formulario de autoavaliación valorarase o traballo en grupo 


40


Sesión maxistral Mediante un rexistro periódico valoraremos a participación nas actividade
de aula. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que teña que acudiir aos exames escritos por non reunir os requisitos de participacón e entrega de traballos
realizará unha proba que constará de unha parte escrita e unha breve intervención oral sobre os contidos da materia 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.●


De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008). Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y●


Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill●


Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria●


Lexislación do Bacharelato de Galicia●


Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest●


Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira●


Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira●


Electrotécnia Peter Bastión y otros. Akal●


Programación por competencias. Jesús Cabrerizo, Julia Rubio Roldán, Santiago Castillo Arredondo. Pearson●


DIDACTICA DE LA TECNOLOGÍA. David Cervera (coord). Ed. GRAÓ. 2010●


TECNOLOGÍA Investigación, innovación y buneas prácticas. David Cervera (coord) Ed. GRAÓ 2010●


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177●


Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178●


Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511●


Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454●


Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496●


Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907●


Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Qurriculum. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094●


Revista Complutense de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466





Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria 


Materia Tecnoloxía e
Informática para
o Profesorado de
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V02208      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OP 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Otero Gutiérrez, Luis


Profesorado Otero Gutiérrez, Luis
Pérez Rivadulla, José Antonio


Correo-e luisotero@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer as bases conceptuais e procedimentais dos curriculos s das materias englobadas
en Tecnoloxía e Informática


saber A32
A33
A35
B1


Manexar recursos de todo tipo para acceder a información e coñecementos actualizados
sobre as materias da especialidade


saber facer A4
A34
A35
A38
B1


Desenvolver unha actitude crítica fronte aos desenvolvementos curriculares elaborando
criterios persoais de valoración dos aspectos conceptuais, procedimentais e actitudinais


Saber estar /
ser


A28
A35
A43
A44
B3


Contidos 


Tema  
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1. Análise do currículo e recursos para a
aprendizaxe.
2. Materiais de uso técnico. Estruturas.
3. Máquinas e mecanismos. Electricidade e
electrónica.
4. Control automático e robótica. Neumática e
hidráulica.
5. Sistemas de comunicación: telefonía, radio e
TV
6. Tecnoloxía e sociedade
7. Manexo de simuladores: eléctricos,
electrónicos, mecánicos e neumáticos.
8. Hardware e sistemas operativos. Internet e
redes informáticas.
9. Seguridade cos equipos informáticos 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas en aulas de informática 5 25 30


Traballos tutelados 3 6 9


Presentacións/exposicións 5 30 35


Sesión maxistral 12 23 35


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas en aulas de
informática


Selección, manexo e avaliación de aplicacións de simulación relacionados cos temas da materia 


Traballos tutelados Realización de traballos fundamentalmente escritos: revisións bibliográficas, resumos , esquemas,
etc


Presentacións/exposicións Presentación de ponencias indiviudal ou en pequeno grupo con utilización de recursos multimedia 


Sesión maxistral Exposición a cargo do profesorado con propostas de debate e realización de actividades 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada farase fundamentalmente:
- ao longo das sesións presenciais sempre que sexa posible
- mediante a concertación de reunións individuais ou de pequeno grupo
- mediante comunicacións via correo electrónico ou outros medios telemáticos a concertar


Presentacións/exposicións A atención personalizada farase fundamentalmente:
- ao longo das sesións presenciais sempre que sexa posible
- mediante a concertación de reunións individuais ou de pequeno grupo
- mediante comunicacións via correo electrónico ou outros medios telemáticos a concertar


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Mediante un rexistro valoraremos a participación nos debates e outras
actividades 


15


Prácticas en aulas de informática mediante un traballo escrito ou publicado valoraremos a o coñecemento dos
simualdores e os criterios de selección 


25


Traballos tutelados Mediante un traballos escrito valoraremos a capacidad para estructurar
contidos das materias da especialidade 


30


Presentacións/exposicións Valoraremos neste apartado o manexo da expresión oral, os recursos
multimedia e a actitude fronte a comunicación 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a duas sesións.
- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.
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- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Bibliografía. Fontes de información 


O profesor facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das


actividades e traballos da materia. Na plataforma Faitic poderanse consultar diversos materias e axudas para o


desenvolvemento da aprendizaxe.


Ao longo do curso indicaranse materiais complementarios recomendados para a preparación da materia: libros, revistas e


páxinas web de libre acceso, etc.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


· Silva, F. (2005) Tecnología Industrial I. Madrid: McGraw-Hill.


· Val S., González J., Ibañez J., Huertas J.L., Torres S.. (2005). Tecnología Industrial II. Madrid: McGraw-Hill.


· Guash Vallcorba M.,.Borrego Roncal M, Jordan Arias J.. Electrotecnia. (2008). Madrid: McGraw-Hill.


· Vejo P.. Tecnología. (2006). Madrid: McGraw-Hill.


· García P., Ferro M., Ali I. (2008). Tecnología de la Información y la Comunicación. Madrid: Anaya


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


· Barón M. (2004) Enseñar y aprender tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


· Marpegán C.M., Mandón M.J., Pintos J.C. (2009). El placer de enseñar tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


· Abad J.J. (1997) Ciencia, tecnología y sociedad. Madrid: McGrawHill.


· Vazquez Alonso A. (2010) Didáctica de la Tecnología. Madrid. Síntesis


PAGINAS WEB


· Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad. http://www.revistacts.net/


· Recursos para las áreas de Tecnología ESO, Tecnología Industrial y Electrotecnia: http://www.areatecnologia.com/


· Fundación española para la Ciencia y Tecnología: http://www.fecyt.es/


· En los resúmenes de cada uno de los temas tratados en el programa (en Faitic), se incluyen una relación de páginas


web con contenidos relativos a dichos temas.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía 


Materia Organización da
Aula-Obradoiro
de Tecnoloxía


     


Código V02M066V02212      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rivadulla, José Antonio


Profesorado Pérez Rivadulla, José Antonio


Correo-e japriva@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


A materia de "Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía" plantéxase, neste master, como un
complemento específico de formación do futuro profesorado na área de Tecnoloxía da ESO, Tecnoloxía
Industrial, Electrotecnía e informática, que, proveniente de distintos ámbitos científicos e tecnolóxicos, deben
coñecer unha ampla variedade de contidos que se cursan nos respectivos ensinos da Educación Secundaria
e
Bacharelato, coa idea de potenciar nos futuros docentes as competencias necesarias para o
desenvolvemento da súa labor docente, e así ser capaces de deseñar e programar actividades e proxectos
propias desta materia. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contextualizar o currículo que se imparta no centro docente. 
saber
saber facer


A1
A5
A13
A19
A24
A29
A32
A35
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2. Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto en equipo como individuais adaptadas
a a diversidade do alumnado.


saber
saber facer


A2
A6
A8
A19
A21
A22
A25
A27
A31
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A45
B1
B2


3. Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención a equidade, educación
emocional e valores.


saber
saber facer


A3
A7
A9
A19
A20
A21
A26
A27
A28
A39


4. Adquirir estratexias para estimular o esforzo do alumnado e promover a súa capacidade para
aprender a aprender.


saber A2
A8
A12
A16
A17
A18
A19
A20
B3


5. Deseñar e realizar actividades formais e non formais que fagan do centro un lugar de
participación e cultura.


saber
saber facer


A3
A10
A11
A14
A16
A25
A30
A32
A39
B3


6. Elaborar actividades de formación aplicando diferentes metodoloxías. saber facer A2
A3
A4
A6
A10
A16
A21
A27
A38
A42
B1


7. Valorar a importancia dos orzamentos e aproveitamento dos recursos dipoñibles no
departamento.


saber A13
A17
A25
A31
A38
B2
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8. Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados. saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A25
A31
A35
A36
A37
A38
A40
A42
B1
B2
B3


9. Transmitir con precisión os coñecementos e ideas sobre o proceso de avalición
contemplando cada un dos seus aspectos.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A12
A15
A41
A45
B3


Contidos 


Tema  


1.- Recursos propios da aula taller 1.1. Normas de funcionamento: orden, seguridade e limpeza.
1.2. Aproveitamento do material.
1.3. Manexo correcto das ferramentas e útiles propios do taller. 


2.- Equipamentos específicos da área de
tecnoloxía.


2.1. Biblioteca de apoio
2.2. Equipamento informático e medios audiovisuais
2.3. Equipamentos eléctrico-electrónico
2.4. Equipamento mecánico
2.5. Manexo e uso das ferramentas
2.6. Utilización correcta dos medios de medida 


3.- Planificación e distribución dos espazos
operativos da aula taller.


3.1. Distribución da aula para a realización de traballos individuais.
3.2. Distribución da aula para a realización traballos en equipo.
3.3. Manexo dos medios audiovisuais e informáticos. 


4.- Desenvolvemento do traballo na aula taller 4.1. Planificación,e desenvolvemento de actividades utilizando o método e
observación.
4.2. Planificación e desenvolvemento de proxectos.
4.3. Interacción entre os diferentes bloques de contidos. 


5.- Uso e mantemento da ferramenta en función
do seu manexo( manual,automático) e a súa
constitucións(mecánica, eléctrica, pneumática
etc).


5.1. Manexo das diferentes ferramentas.
5.2. Medidas de seguridade a nivel individual e colectivo. 


6.- Uso mantemento dos equipos de medición,
control e informáticos.


6.1. Uso correcto dos equipos de medición. 
6.2. Instrumentos de medida.
6.3. Procesos de medida.
6.4. Rexistro sistemático das medidas obtidas.
6.5. Interpretación dos resultados.
6.6. Cálculo de magnitudes básicas.
6.7. Uso de escalas, a lectura e interpretación de gráficos.
6.8. Comparación entre resultados obtidos por cálculo. 


7.- Medidas e seguimento da seguridade e
hixiene no traballo .


7.1. Medidas de seguridade na utilización das ferramentas de traballo.
7.2. Utilización dos medios de protección.
7.3. Repercusión ambiental da actividade tecnolóxica.
7.4. Fomento de actitudes responsables de consumo racional. 
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8.- Planificación e desenvolvemento de
habilidades e técnicas de traballo. 


8.1. Elaboración de documentación para o desenvolvemento de
actividades propias da aula taller de Tecnoloxía.
8.2. Propostas e avaliación.
8.3. O traballo manual como factor de desenvolvemento persoal do
alumno.
8.4. Métodos de traballo na aula-taller. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Prácticas de laboratorio 20 0 3 60 80


Presentacións/exposicións 7 0 4 28 35


Sesión maxistral 3 0 2 6 9


Traballos e proxectos 0 0 0 15 15


Observación sistemática 0 0 0 1 1


Resolución de problemas
e/ou exercicios


0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas de laboratorio Desenvolvemento de proxectos técnicos relacionados cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual das memorias técnicas dos proyectos realizados. 


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.


Prácticas de laboratorio A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.
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Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Observación sistemática A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Resolución de problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas de laboratorio - Asistencia regular a clase.
- Puntualidade.
- Axustase a temporalidade prevista.
- Utilización da terminoloxía axeitada
- Aplicación de ferramentas TIC
- Manexo de técnicas e métodos da especialidade.
- Tratamento e profundidade dos contidos teóricos aplicados a
práctica.
- Emprego axeitado de termos relacionados coa materia.
- Entrega en prazo das actividades.
- Traballo en equipo
- Contempla as normas de seguridade
- Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller
- Organización, división do traballo.
Cualificación de 1 a 5. 


50


Presentacións/exposicións - Exposición de forma ordenada
- Orixinalidade nas presentación
- Aplicación de ferramentas TIC
- Manexo de técnicas innovadoras
- Utilización da terminoloxía axeitada.
- Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Traballos e proxectos - Estructura interna do documento.
- Tratamento dos contidos.
- Emprego axeitado de termos técnicos. 
- Orixinalidade.
- Presentación.
- Entrega en prazo das actividades.
- Traballo en equipo.
- Contempla as normas de seguridade.
- Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller.
- Traballos e memorias presentados das actividades propostas.
Cualificación de 1 a 5. 


30


Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de propostas teóricas relacionadas cos contidos da
materia. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria
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-
Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a
asistencia a clase e a realización do traballo para a avaliación
continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido
faltar ata 20% das sesións presenciais. 


-
Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán
comunicados polas profesoras na clase e é necesario cumprilos para
ser cualificados na avaliación continua.


-
O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá
unha proba escrita na data que marque o calendario do mestrado para
os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba
escrita suporá o 100% da puntuación e terá preguntas
de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da
materia. 


Bibliografía. Fontes de información 


Carrasco, J. B., Una didáctica para hoy., Madrid, 2004


Martín-Moreno, Organización y dirección de centros educativos, Madrid, 2010


Sevillano, M. L., Didáctica en el siglo XXI, Madrid, 2005


Consellería de Educación e Ordenación Universitaría, Lexistación da educación secundaria e obrigatoria., , 


Consellería de Educación e Ordenación Universitaría , Lexislación do Bacharelato de Galicia, , 


José A. Fidalgo y otros , Tecnología industrial, Everest, 


J. Campos, I. Doñate y otros. , Electrónica analóxica, Rodeira, 


M. Bencini, I. Doñate y otros. , Electrónica dixital básica, Rodeira, 


Peter Bastión y otros. , Electrotécnia, Akal, 


Mª Julia Roldán Arredondo y otros. , Programación por competencias, formación y práctica. , Pearson, 


Antonio Domínguez y otros. , Problemas y cuestiones de tecnología industrial., Averroes, 


Aula Abierta., http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177, , 


Aula de Innovación Educativa. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178, , 


Contextos Educativos. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328, , 


Cuadernos de Pedagogía. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378, , 


Escuela Abierta. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511, , 


Educación XX1. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454, , 


Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica., http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496, , 


Estudios Sobre Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907, , 


Praxis Educativa. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117, , 


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066, , 


Qurriculum. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094, , 


Revista Complutense de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127, , 


Revista de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159, , 


Revista Iberoamerica de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466, , 


Revista REEA , http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm, , 


Banco de imaxes e sons do MEC., http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/, , 


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria, http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/, , 


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria.,
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA, , 


, http://www.tecnologiafacil.net/news.php, , 


, http://www.areatecnologia.com/, , 


, http://www.portaleso.com/, , 


Espazo Abalar: , https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/, , 
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O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais 


Materia Deseño de
Investigacións e
Propostas
Innovadoras en
Ciencias
Experimentais


     


Código V02M066V02206      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fernández, Pio Manuel


Profesorado González Fernández, Pio Manuel
Serra Rodríguez, Julia Asunción
Yebra Ferro, Miguel Ángel


Correo-e pglez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


Páxina 2 de 5







 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente
correspondente.


saber A1


Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos.


saber A2


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A3


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas
á diversidade dos estudantes.


saber facer A6


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber facer A8


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar
de participación e cultura na contorna no que está situado.


saber facer A10
A12


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas
educativas novas ou pouco coñecidos.


saber facer A18
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Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber facer A42


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos,
incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber B3


Contidos 


Tema  


1. Análise crítica do desempeño da docencia e
das boas prácticas. Papel do profesor de ciencias
experimentais. Profesor investigador en acción. 


1. Análise crítica do desempeño da docencia e das boas prácticas. Papel
do profesor de ciencias experimentais. Profesor investigador en acción. 


2. Avaliación dos procesos educativos en ciencias
experimentais: metodoloxía e técnicas básicas. 


2. Avaliación dos procesos educativos en ciencias experimentais:
metodoloxía e técnicas básicas. 


3. Identificación de problemas relativos á
ensinanza e aprendizaxe das ciencias
experimentais. 


3. Identificación de problemas relativos á ensinanza e aprendizaxe das
ciencias experimentais. 


4. Deseño, desenvolvemento e avaliación de
investigacións para resolver problemas de
aprendizaxe das
ciencias experimentais.


4. Deseño, desenvolvemento e avaliación de investigacións para resolver
problemas de aprendizaxe das
ciencias experimentais.


5. Investigación, innovación e as boas prácticas. 5. Investigación, innovación e as boas prácticas. 


6. O profesor innovador en ciencias
experimentais. 


6. O profesor innovador en ciencias experimentais. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


5 0 2 10 15


Estudo de
casos/análises
de situacións


5 0 6 30 35


Traballos de
aula


5 0 4 20 25


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Exposición de temas pertinentes a ensinanza das ciencias experimentais facendo
fincapé nas actividades innovadoras 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise e desenvolvemento de traballos para estudantes de secundaria 


Traballos de aula Traballos de investigación orientados a secundaria e bacharelato.
Proxectos innovadores


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Exposición de temas pertinentes a ensinanza das ciencias
experimentais facendo
fincapé nas actividades innovadoras 


40


Traballos de aula Deseño de investigacións e innovacións para secundaria e bacharelato.
Preparación de


probas e enquisas orientadas aos estudantes en materias de ciencias


experimentais 


30


Páxina 4 de 5







Estudo de casos/análises de situacións 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais


e axudas para o desenvolvemento da aprendizaxe.


 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,


Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Recomendacións 
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Descrición
xeral


O concepto de innovación está asociado á introdución de algo novo capaz de producir unha mellora.
Concretamente a innovación educativa implica accións vinculadas con actitudes e procesos de investigación
para a solución de problemas que comportan un cambio na práctica educativa. Así, a innovación educativa
impulsa á investigación-acción tanto para a produción de coñecementos como para as experiencias
concretas de acción.


Dentro deste marco os contidos desta materia buscan promover actitudes positivas para que o educador
exerza como axente reflexivo e crítico, capaz de proxectar a innovación docente e a investigación educativa
na mellora da súa propia práctica. Neste camiño, a práctica educativa baseada na investigación-acción debe
integrar no docente tres roles fundamentais: o de investigador, observador e mestre; dándose para iso tres
elementos básicos: (1) o compromiso de pór sistematicamente en cuestión o ensino impartido por un mesmo
como base de desenvolvemento, (2) o compromiso e a destreza para estudar o propio modo de ensinar e (3)
o interese por cuestionar e comprobar a teoría na práctica mediante o uso de devanditas capacidades. Deste
xeito búscase o desenvolvemento de propostas educativas válidas que respondan á realidade e que
permitan innovar e mellorar a práctica docente a través da investigación no aula.


Outro aspecto de vital importancia é a utilización das novas tecnoloxías da información e a comunicación
(TICs) como ferramentas no proceso de innovación e investigación educativa. Estas novas tecnoloxías están
posibilitando que a cidadanía poida acceder a unha maior cantidade de información de forma rápida e, xa
que logo, os centros educativos teñen que preparar ao seu alumnado para, non só acceder á información,
senón tamén saber "crear" coñecemento baseado en devandita información. Deben saber filtrar, seleccionar,
valorar, criticar, refugar, utilizar adecuadamente... devandita información, á que teñen acceso desde os seus
postos educativos. E todo este proceso vai levarlles a unha preparación imprescindible para o seu futuro na
sociedade na que nos atopamos. Trátase, con iso, de propiciar a creación de "novas contornas de ensino e
aprendizaxe", para cambiar os papeis tradicionais de profesorado e alumnado, facendo das TIC non só un
recurso didáctico máis, senón un instrumento valioso para a formación do alumnado. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 
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 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 
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 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A4
A12
A16
A18
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Investigación científica e educativa. 
Innovación no ensino das ciencias. 


• O profesor como investigador. 
• O alumno como investigador. 
• Metodoloxías e técnicas básicas de investigación. 
• Tipos de deseños de investigación. 
• Investigación-acción. 


• Motivación e transversalidade.
• Planificación da acción innovadora 
• Posibilidades das novas tecnoloxías e os medios 
• Novas estratexias (literatura, arte e teatro) 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10.5 10.5


Titoría en grupo 2 4 6


Obradoiros 2 6 8


Traballos tutelados 3 7.5 10.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 12 12


Sesión maxistral 4 8 12


Traballos e proxectos 2 6 8


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición
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Presentacións/exposicións Los alumnos y alumnas realizarán en esta actividad la presentación de trabajos en base al trabajo
autónomo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Los alumnos y alumnas invertirán una importante cantidad de horas en la utilización de las TIC
para realizar trabajos prácticos 


Titoría en grupo Consiste en la tutorización en grupos reducidos durante la realización de las distintas actividades
que se diseñaran a lo largo del curso 


Obradoiros Actividades prácticas de caracter presencial en base a las directrices expuestas por el docente en
el aula 


Traballos tutelados Trabajos a realizar por los estudiantes bajo la tutorización del docente 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Bajo las bases trasladadas por el docente, el estudiante abordará de forma autónoma la resolución
de ejercicios propuestos 


Sesión maxistral Lección impartida por el docente con el objetivo de trasladar las bases teóricas indispensables para
abordar cada bloque temático 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Prácticas autónomas a través de
TIC


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Titoría en grupo A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Obradoiros A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,
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Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións -Claridade expositiva e capacidade de transmisión das ideas principais do
traballo.
- Capacidade de síntese.
- Presentación multimedia.
- Creatividade e innovación.


25


Prácticas autónomas a través de TIC - Aportacións persoais innovadoras. 20


Obradoiros - Grado de implicación e participación.
- Aportacións persoais innovadoras.


15


Traballos tutelados Aspectos formais da presentación:
- Estruturación e expresión escrita.
- Integración de contidos.


20


Traballos e proxectos Aspectos formais da presentación:
- Estruturación e expresión escrita.
- Integración de contidos.


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Bisquerra R, (2004) Metodología de la investigación educativa; Madrid: UNED.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,


Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-
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Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010
Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/ 
EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm 


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V02301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Vigo): Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V02401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Vigo): Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101
Prácticas Externas/V02M066V02301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
<div>- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todoo</div><div>alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisda</div><div>realización e entrega de tarefas ponderables.</div><div>- Os prazos de entrega das actividades,
traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É</div><div>necesariorespetalos estrictamente para ser
cualificados na avaliación continua.</div><div>- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os
parámetros expostos</div><div>anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais)</div><div>sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e
profundización dos coñecementos e</div><div>competencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una
ponderación de 10 puntos (100% da nota final).</div>


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Sistema Educativo e Educación en Valores 


Materia Sistema
Educativo e
Educación en
Valores


     


Código V02M066V06104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a


Profesorado Fernández González, María Reyes
Pereira Domínguez, María Carmen
Seoane Pérez, Emilia
Vieites García García, Manuel F.


Correo-e


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V06102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais.
saber A19


A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
A48
B3
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Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
saber
saber hacer


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 


2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33
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Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.
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•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.


Bibliografía. Fontes de información 


CANTÓN MAYO, I. y PINO JUSTE, M.R., Diseño y desarrollo del curriculum. , Alianza editorial., 2011


ANTÚNEZ, S. Y GAIRÍN, J., La organización escolar. Práctica y fundamentos. , GRAO, 1996


BANDEZ ÁNGEL, J. (2000). Programación de Unidades didácticas según ambientes de aprendizaje. Barcelona: Inde.


BARBERA ALBALAT, V. (1999). Normas para la elaboración del Proyecto Curricular. Madrid: Escuela Española.


BARGHOUSE, T. y WOODS, D. (2001). Cómo mejorar los centros educativos. Madrid: La Muralla.


BARKLEY, E.F.(2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo: manual para el profesorado universitario. Madrid: Morata.


CANTÓN MAYO, I. (2000). Las organizaciones escolares: hacia nuevos modelos. Buenos Aires: Fundec.


CANTÓN MAYO, I. (2004). Planes de mejora en los centros educativos. Málaga: Aljibe.


DE LA TORRE, S. (1993). Didáctica y currículum. Madrid: Dykinson.


DÍAZ ALCARAZ, F. (2002). Didáctica y currículo. Un enfoque constructivista. Ediciones de la Universidad de Castilla-la
Mancha.


FEITO ALONSO, A. (2000). Los retos de la escolaridad obligatoria. Barcelona: Ariel.


FUEGUEL, C. (2000). Interacción en el aula. Estudio de casos. Madrid: Escuela Española.


GALLEGO CODES, J. (2002). Enseñar con estrategias. Desarrollo de habilidades en el aprendizaje escolar. Madrid: Pirámide.


GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. T. (1998). Modelos teóricos de Organización Escolar. Murcia: DM.


GONZÁLEZ GONZÁLEZ. M.T. (2003). Organización y Gestión de Centros Escolares. Madrid: Prentice-Hall.


GONZÁLEZ GONZÁLEZ. M.T., NIETO J.M. y PORTELA A. (2003). Organización y Gestión de Centros Escolares: dimensiones y
procesos. Madrid. Pearson  Educación, S.A.


HERRERA LARA, J.A.; MANJÓN, D. G.; VIDAL J. G. (2005). Guía para elaborar programaciones y unidades didácticas en
educación secundaria. Instituto de Orientación Psicológica. EOS.


LORENZO, M. (1995). Organización escolar. La construcción de la escuela como ecosistema. Madrid: Ediciones Pedagógico.


MARHUENDA, F. (2000). Didáctica general. Madrid: Ed. de la TorreÁLVAREZ, L. ET AL. (1995). Proyecto Educativo, Proyecto
Curricular, Programación de aula. Madrid: S.M.


MEDINA RIVILLA, A. y SALVADOR MATA, F. (Coords.) (2002).  Didáctica general. Madrid: Prentice Hall.


MENA MERCHAN, B. (2002). La programación, la unidad didáctica como base de la programación en el aula. Salamanca:
Asociación Pedagógica Gabriel y Galán.


MORENO OLMEDILLA, J.M. (2004). Organización y Gestión de centros educativos. Madrid: UNED.


MUÑOZ REPISO, M. (2000). La mejora de la eficacia escolar. Un estudio de casos. Madrid: MEC.
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MUÑOZ REPISO, M. (2003). Mejorar procesos, mejorar resultados en educación. Madrid: MEC.


RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L. (2004). La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del
profesor. Málaga, Aljibe.


VARIOS  (2008). Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid:
McGraw-Hill Interamericana de España.BOLIVAR, A. (2000). Los centro educativos como organizaciones que aprenden.
Madrid: La Muralla


VILLA SÁNCHEZ A. (coord.) (2004). Dirección para la innovación: Apertura de los centros a la sociedad del conocimiento.
Bilbao: ICE de la Universidad de Deusto.


VV.AA. (2008). Programación y Unidades Didácticas en Formación Profesional. Sevilla: Ed. MAD.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos 


Materia Aprendizaxe e
Ensinanza dos
Módulos das
Familias
Profesionais do
Sector Servizos


     


Código V02M066V06226      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Martínez Méndez, Manuel


Profesorado Martínez Méndez, Manuel
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e elmanu@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A transmisión da cultura é un dos aspectos máis importantes e máis preocupantes para unha sociedade. Do
que falamos é da tarefa de pasar, dunhas xeracións a outras, o coñecemento acumulado: saberes e técnicas,
valores e crenzas, coñecementos, modos, maneiras, costumes, etc. Cumpre esta tarefa unha dobre misión:
socializar aos novos membros dunha comunidade e garantir que os coñecementos non se perdan e
contribúan ao mantemento da sociedade no futuro.
Canto máis complexa sexa unha sociedade máis se complica, á súa vez, a maneira de transmitir a cultura.
Aínda que as sociedades teñen multitude de mecanismos para educar, necesitan estruturar, ordenar,
planificar en definitiva, as fórmulas adecuadas para facer realmente efectiva esa tarefa.
Nunha sociedade como a nosa, existen responsables, en distintos niveis, do sistema educativo. Estes deben
tomar unha serie de decisións, deben decidir que coñecementos transmítense, de que maneira, en que
lugares e momentos, quen están preparados para comunicalos, etc. Deben decidir tamén como se acredita a
adquisición deses coñecementos e como se atende ás diferenzas entre o suxeitos obxecto da educación. 
Todo iso no seu ámbito de actuación: O goberno do Estado, as Comunidades Autónomas nas súas
competencias, os centros educativos e o profesorado.
As e os docentes necesitan, como calquera outro profesional, planificar a súa actividade. Esta planificación
resulta imprescindible, por unha banda, para cumprir co estipulado por instancias superiores e
contextualizalo na nosa contorna, e, por outro, para afastarse do intuicionismo e do activismo. É o que
denominamos planificación didáctica, que incluiría a programación didáctica e a programación de unidades
didácticas, polo profesorado para a súa tarefa cotiá.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 
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 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os ciclos formativos relacionados coas familias profesionais do sector primario,
secundario e sector servizos.


saber A1
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Analizar os currículos dos títulos formativos dos sectores primario, secundario e sector
servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A32
A33
B1
B3


Desenvolver os diferentes apartados que compoñen unha programación didáctica e as
súas unidades didácticas


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A32
A33
A34
A35
A36
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Elaborar e defender unha programación didáctica cos módulos dos sectores primario,
secundario e servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A7
A46
A47
B3


Elaborar varias unidades didácticas e defender unha delas relacionada cos módulos dos
sectores primario, secundario e servizos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Os ciclos formativos relacionados coas diferentes
familias profesionais. 


Ciclos formativos das familias do sector primario e secundario e do sector
servizos 


Os documentos curriculares como punto de
partida da actividade docente 


Estructura dos títulos de FP
Transición LOXSE a LOE 


As programacións didácticas: estructura, deseño
e confección. 


Marco legal
Contexto socioeconómico.
Metodoloxía
Avaliación
Atención á diversidade.
Educación en valores. 


Estructura, deseño e confección das unidades
didácticas 


Planificación de obxectivos e tarefas.
Criterios e instrumentos de avaliación. Mínimos
Tarefas do profesorado asociadas a cada actividade 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 15 0 0 35 50


Resolución de problemas
e/ou exercicios


6 0 0 20 26
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Proxectos 35 0 0 170 205


Presentacións/exposicións 3 0 0 15 18


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en FAITIC. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo completamente un mínimo de 5
unidades didácticas. 


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha das súas unidades didácticas 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Proxectos Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Presentacións/exposicións Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía didáctica do módulo. 0


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en
FAITIC. 


0


Resolución de problemas e/ou exercicios vRealizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 20


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo
completamente un mínimo de 5 unidades didácticas. 


50


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha
das súas unidades didácticas 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


 Para acollerse á avaliación continua anteriormente detallada será necesario asistir ás clases alomenos un 80% do tempo
presencial. Esta avaliación continua realizarase en base aos seguintes criterios:


1.Participación nas actividades orais e realización escrita de cuestións e exercicios propostos na aula (2)


2.Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


 


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


 


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


 


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5
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e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


 


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


 


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


 


h) Seguimento e avaliación da PD


 


i) Avaliación inicial


 


j) Medidas de reforzo educativo.


 


k) Educación en valores


 


l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


3.Calidade das unidades didáctica elaboradas (2)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


 


b) Contidos detallados das UDs


 


c) Criterios e instrumentos de avaliación


 


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


 


4.Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima nos apartados 3,4,5 anteriormente expostos para poder optar
a unha avaliación positiva.


Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia p


erde o dereito á avaliación continua 


e será avaliado en base aos seguintes criterios:
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Criterios principais de cualificación


Tipo de instrumento/proba e  (Ponderación)


*Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


 


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


 


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


 


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


 


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


 


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


 


h) Seguimento e avaliación da PD


 


i) Avaliación inicial


 


j) Medidas de reforzo educativo.


 


k) Educación en valores


 


l) Actividaes complementarias e extraescolares


 


m) Soporte da programación e corrección do formato


*Calidade das unidades didáctica elaboradas (1)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


 


b) Contidos detallados das UDs


 


c) Criterios e instrumentos de avaliación


 


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade
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*Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


*Exame tipo test de 30 cuestións relacionadas cos contidos desenvoltos nas sesións lectivas (3)


 


Pregunta correctas....Cualificación


0.......................................0


1 a 4..................................1


5 a 8..................................2


9 a 12 ...............................3


13 a 17...............................4


18 a 20...............................5


21 a 22...............................6


23 a 24...............................7


25 a 26...............................8


27 a 29...............................9


 30....................................10


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima en cada un dos apartados anteriormente expostos para poder
optar a unha avaliación positiva.


  O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria e deba acudir á segunda
convocatoria, deberá realizar as actividades pendentes de superación.
  No caso de alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua e deba acudir á segunda convocatoria, esta terá a mesma
estructra que no caso de perda do dereito á avaliación continua e deberán realizarse as partes pendentes de superación.


  Gardaranse as cualificacións positiva acadadas na primeira convocatoria que se promediarán coas obtidas nesta segunda,
de acordo coas porcentaxes descritas anteriormente.


Bibliografía. Fontes de información 


Muro Jimenez, J.M., Programación y unidades didácticas en Formación Profesional, 2008, MAD


, www.edu.xunta.es/fp, , 


, https://www.educacion.gob.es/iceextranet/, , 


Normativa de lexislación relativa á FP, que estará dispoñible na plataforma virtual FAITIC


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Formación Profesional 


Materia A Formación
Profesional


     


Código V02M066V06225      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Profesorado Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e mmeruendano@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39


(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13
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(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


 


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/
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Recomendacións 


 
Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación na
Formación
Profesional


     


Código V02M066V06227      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Sarmiento Campos, José Antonio


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Alvarez Lires, Francisco Javier
González González, Salvador Guillermo
Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e sarmiento@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da materia. saber
saber facer


A42


Demostrar , dun xeito crítico e construtivo, o coñecemento sobre o desenvolvemento do
E-A na materia a través do emprego de prácticas modelo e de procesos de orientación.
Todo iso dentro dun modelo de busca da excelencia.


saber A22
A43


Identificar e resolver problemas de E-A. saber
saber facer


A44


Indagar, chegar a asimilar e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e
avaliación educativas, e chegar a deseñar e, xa que logo, desenvolver proxectos de
innovación, investigación e avaliación.


saber
saber facer


A45
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Utilizar fontes de coñecemento, tanto primarias como secundarias e de diferente natureza
e soportes.


saber
saber facer


B1


Saber traballar de xeito óptimo e construtivo en entornos cooperativos e
pluridisciplinarios


saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción. 


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe.


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe.


5. A función investigadora do persoal docente de
FP.


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 25 37


Resolución de problemas e/ou exercicios 7 10 17


Traballos de aula 5 8 13


Debates 2 2 4


Estudo de casos/análises de situacións 0 15 15


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 3 60 63


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... Pode realizarse a través de plataformas de contidos como FAITIC 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución e posterior presentación de situacións problemáticas e prácticas
propostas polo profesorado ou suxeridas polo alumnado. 


20


Traballos de aula Guía de exercicios e/ou plataforma dixital FAITIC para a súa presentación.
Neste epígrafe valórase a asistencia activa ás clases 


20


Estudo de casos/análises de
situacións


Lectura e posterior análise de forma individual e/ou grupal de artigos e outro
tipo de documentación 


10


Traballos e proxectos Memoria do proxecto e, de se-lo caso, defensa oral 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia dun mínimo do 80% ás sesións, ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva, sobre os parámetros expostos anteriormente, e teña
presentado o proxecto de innovación educativa e/ou investigación), poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada
no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará baseada na
rigorosidade e afondamento nos coñecementos e competencias acadadas polo alumnado na materia e terá una ponderación
de 5 puntos (50% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


Páxina 5 de 7







 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Area, M. (2008). Innovación pedagógica con las TIC y el desarrollo de las competencias informacionales y digitales.
Investigación en la escuela, 64, 5-18.
Arriaza, A.J., Fernández, F., López, M.A., Muñoz, M., Pérez, S. y Sánchez, A. (2008). Estadística Básica con R y
R-Commander. Cádiz: Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz.
Banks, M. (2010). Los datos visuales en la investigación cualitativa. Madrid: Morata.
Bell, J. (2005). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía de investigadores en educación y ciencias sociales.
Barcelona: Gedisa.
Bisquerra, R. (Coord.). (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.
Cebrián, M. (Diciembre, 2004).Creación de materiales para la innovación educativa con TIC. II Congreso Nacional de
Formación del Profesorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Jaén,España.
Corbetta, P. (2007). Metodología y Técnicas de Investigación Social (ed. rev.). Madrid: McGraw-Hill / Interamericana de
España.
Guerrero, E. (2006). Psicología, educación, métodos de investigación y aprendizajes escolares. Barcelona: Davinci.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación (4ª ed.). Méjico: McGraw Hill.
McMillan, J. H. y Schumacher, S. (2005). Investigación educativa. Madrid: Pearson/Addison Wesley.
Paredes, J., Murillo, J. y Egido, I. (2005). El profesor ante la innovación y el cambio educativos: análisis de actitudes.
Madrid: Universidad Autónoma.
Pérez Juste, R. (2006). Evaluación de programas educativos. Madrid: La Muralla.
Pozo, J.I. y VV.AA. (2006). Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de profesores y
alumnos. Barcelona: Graó.
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
Arce, C. y Real, E. (2001). Introducción al análisis estadístico con SPSS para Windows. Barcelona: PPU.
Area, M. (2007). Algunos principios para el desarrollo de buenas prácticas pedagógicas con las TICs en el aula.
Comunicación y pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos didácticos, 222, 42-47.
Bernardo, J. y Calderero, J. F. (2000). Aprendo a Investigar en Educación. Madrid: Rialp.
Bertaux, D. (2005). Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica. Barcelona: Bellaterra.
Blaxter, L. et al. (2008). Cómo se investiga. Barcelona: Graó
Bolívar, A., Domingo, J. y Fernández-Cruz, M. (2002). La investigación biográfico-narrativa en educación. La Muralla.
Madrid.
Booth, W. C., Colomb, G. G. y Williams, J. M. (2001). Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa.
Cáceres Hernández, J. J. (2006). Conceptos básicos de estadística para ciencias sociales. Madrid: Delta.
Carbonell, J. (2001). La aventura de innovar. Madrid: Morata.
Cardona Moltó, M. C. (2002). Introducción a los Métodos de Investigación en Educación. Madrid: EOS.
Cohen, L. y Manion, L. (1990). Métodos de investigación educativa. Madrid: La Muralla.
Contreras, J. y Pérez de Lara, N. (2010). Investigar la experiencia educativa. Madrid: Morata
Cortés Rodríguez, L. y Camacho Adarve, M. M. (2003): ¿Qué es el análisis del discurso? Barcelona: Octaedro.
Díaz de Rada, V. (2005). Manual de trabajo de campo en la encuesta. Madrid: CIS.
Domingo, M. (2011). Pizarra Digital Interactiva en el aula: Uso didáctico y valoraciones sobre el aprendizaje. Estudios
sobre Educación ESE, 20, 99-116.
Domingo, M. y Marqués, P. (2011). Aulas 2.0 y uso de las TIC en la práctica docente. Comunicar, 37, 169-175.
Recuperado de http://dx.doi.org/10.3916/C37-2011-03-09.
Elliot, J. (2009). Building educational theory through action research. En S. Noffke y B. Somekh (Eds.), The Sage
Handbook of Educational Action Research. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore and washington D.C.: Sage.
Escudero Escorza, T. y Correa, P. (2007). Investigación en innovación educativa. Madrid: La Muralla.
Etxeberria, J. y Tejedor, F. J. (2005). Análisis descriptivo de datos en educación. Madrid: La Muralla.
Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Morata. Madrid.
Fontes, S., García, C. Garriga, A.J., Pérez-Llantada, M.C. y Sarriá, E. (2002). Diseños de Investigación en Psicología.
Madrid. UNED.
Fullan, M. (2002). Los nuevos significados del cambio en la educación. Barcelona: Octaedro.
Gairín, J., Gómez, J. A. y Pérez, R. (2009). Innovación de la educación y de la docencia. Madrid: Ramón Areces.
Gilbert, N. y Troitzsch, K. (2006). Simulación para las Ciencias Sociales. Una guía práctica para explorar cuestiones
sociales mediante el uso de simulaciones informáticas. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.
Gordo, A. J. y Serrano, A. (Coord.). (2008). Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social. Madrid: Prentice
Hall.
Guerrero, E. (2006). Psicología, educación, métodos de investigación y aprendizajes escolares. Barcelona: Davinci.
Imbernón, F. (2002). La investigación educativa como herramienta de formación del profesor: reflexión y experiencias
de investigador. Madrid. MEC.
Kemmis, S. y Mctaggart, R. (1988). Cómo planificar la investigación-acción. Barcelona: Laertes.
Kvale, S. (2011). La entrevista en la investigación cualitativa. Madrid: Morata.
León, O. (2005). Cómo redactar textos científicos en psicología y educación: consejos para escritores noveles de tesis
doctorales, tesis de máster y artículos de investigación. La Coruña: Netbiblo.
Lukas, J.F. y Santiago, K. (2004). Evaluación educativa. Madrid: Alianza.
Murga Menoyo, M. A. (2009). Escenarios de innovación e investigación educativa. Madrid: Universitas.
Murillo, F. J. y Muñoz-Repiso, M. (Coords.). (2002). La mejora de la escuela: un cambio de mirada. Barcelona: Octaedro.
Navas, M. J. (Coord.). (2001). Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica. Madrid: UNED.
Orna, E. y Stevens, G. (2001). Cómo usar la información en trabajos de investigación. Barcelona: Gedisa.
Paredes, J., Murillo, J. y Egido, I. (2005). El profesor ante la innovación y el cambio educativos: análisis de actitudes.
Madrid: Universidad Autónoma.
Pereda, S. (1987). Psicología experimental I. Metodología. Madrid: Pirámide.
Perelló, S. (2009). Metodología de la investigación social. Madrid: Dykinson.
Pozo, J.L. y VV.AA. (2006). Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de profesores y
alumnos. Barcelona: Graó.
Ritchey, F. J. (2008). Estadística para las Ciencias Sociales (2ª ed.). México: McGrawHill/Interamericana.
Rosales López, C. (2009). Didáctica: Innovación en la Enseñanza. Santiago de Compostela: Andavira Editora.
Rosales López, C. (2009). Valores sociales e Innovación Educativa. Santiago de Compostela: Andavira Editora.
Rubio, M. J. y Varas, J. (2004). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación (3ª
ed.). Madrid: CCS.
Sevillano García, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson.
Stake, R. E. (2006). Evaluación comprensiva y evaluación basada en estándares. Graó. Barcelona.
Stoll, L. y Fink, D. (1999). Para cambiar nuestras escuelas. Reunir eficacia y mejora. Barcelona: Octaedro.
Tejada Fernández, J. (2009). Estrategias de innovación en la formación para el trabajo. Madrid: Tornapunta.
Tójar, J. C. (2006). Investigación cualitativa: comprender y actuar. La Muralla. Madrid.
Townsend, T. (Ed.). (2007). International Handbook of School Effectiveness and Improvement. New York: Springer.
Vallejo, A. F., Orti, M. y Agudo, Y. (2007). Métodos y técnicas de investigación social. Madrid: Centro de Estudios Ramón
Areces.
 


Páxina 6 de 7







Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V06301
Traballo Fin de Master/V02M066V06401


 
Outros comentarios
Esta materia ten un carácter marcadamente propedéutico con respecto as prácticas externas ou practicum que o alumnado
realizará unha vez rrematada a parte específica e, asemade, co traballo de fin de grao que terá que render e defender para
acadar o mestrado.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V06301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 


Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a través:


- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que incluya el
desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además, una hoja de
firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno correspondiente.


- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos/V02M066V06226
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V06102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V06103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V06227
A Formación Profesional/V02M066V06225
Orientación e Función Titorial/V02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V07101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  


Páxina 4 de 7







1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
&lt;div&gt;- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todoo&lt;/div&gt;&lt;div&gt;alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20%
das horas) ademaisda&lt;/div&gt;&lt;div&gt;realización e entrega de tarefas ponderables.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Os prazos
de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno.
É&lt;/div&gt;&lt;div&gt;necesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostos&lt;/div&gt;&lt;div&gt;anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na
rigurosidade e profundización dos coñecementos e&lt;/div&gt;&lt;div&gt;competencias acadadaspolos alumnos/as na
materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).&lt;/div&gt;


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto igual ou
máis potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


Páxina 2 de 7







 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación cos
niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.
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Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución.


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presenta os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudos de caso e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolver. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


 


Bibliografía. Fontes de información 
  
Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Vázquez, V.; Escámez, J. e García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
  REVISTAS   Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital/ Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  
Cultura y Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de
Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la
Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense
de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V07102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN
1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores,
teorías 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V07103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A13
A21
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30
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Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33


Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:
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•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.


•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205


Páxina 7 de 7







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario 


Materia Aprendizaxe e
Ensinanza dos
Módulos das
Familias
Profesionais do
Sector Primario e
Secundario


     


Código V02M066V07228      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Martínez Méndez, Manuel


Profesorado Martínez Méndez, Manuel
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e elmanu@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A transmisión da cultura é un dos aspectos máis importantes e máis preocupantes para unha sociedade. Do
que falamos é da tarefa de pasar, dunhas xeracións a outras, o coñecemento acumulado: saberes e técnicas,
valores e crenzas, coñecementos, modos, maneiras, costumes, etc. Cumpre esta tarefa unha dobre misión:
socializar aos novos membros dunha comunidade e garantir que os coñecementos non se perdan e
contribúan ao mantemento da sociedade no futuro.
Canto máis complexa sexa unha sociedade máis se complica, á súa vez, a maneira de transmitir a cultura.
Aínda que as sociedades teñen multitude de mecanismos para educar, necesitan estruturar, ordenar,
planificar en definitiva, as fórmulas adecuadas para facer realmente efectiva esa tarefa.
Nunha sociedade como a nosa, existen responsables, en distintos niveis, do sistema educativo. Estes deben
tomar unha serie de decisións, deben decidir que coñecementos transmítense, de que maneira, en que
lugares e momentos, quen están preparados para comunicalos, etc. Deben decidir tamén como se acredita a
adquisición deses coñecementos e como se atende ás diferenzas entre o suxeitos obxecto da educación. 
Todo iso no seu ámbito de actuación: O goberno do Estado, as Comunidades Autónomas nas súas
competencias, os centros educativos e o profesorado.
As e os docentes necesitan, como calquera outro profesional, planificar a súa actividade. Esta planificación
resulta imprescindible, por unha banda, para cumprir co estipulado por instancias superiores e
contextualizalo na nosa contorna, e, por outro, para afastarse do intuicionismo e do activismo. É o que
denominamos planificación didáctica, que incluiría a programación didáctica e a programación de unidades
didácticas, polo profesorado para a súa tarefa cotiá.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 
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 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os ciclos formativos relacionados coas familias profesionais do sector primario,
secundario e sector servizos.


saber A1
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Analizar os currículos dos títulos formativos dos sectores primario, secundario e sector
servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A32
A33
B1
B3


Desenvolver os diferentes apartados que compoñen unha programación didáctica e as
súas unidades didácticas


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A32
A33
A34
A35
A36
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Elaborar e defender unha programación didáctica cos módulos dos sectores primario,
secundario e servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A7
A46
A47
B3


Elaborar varias unidades didácticas e defender unha delas relacionada cos módulos dos
sectores primario, secundario e servizos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Os ciclos formativos relacionados coas diferentes
familias profesionais. 


Ciclos formativos das familias do sector primario e secundario e do sector
servizos 


Os documentos curriculares como punto de
partida da actividade docente 


Estructura dos títulos de FP
Transición LOXSE a LOE 


As programacións didácticas: estructura, deseño
e confección. 


Marco legal
Contexto socioeconómico.
Metodoloxía
Avaliación
Atención á diversidade.
Educación en valores. 


Estructura, deseño e confección das unidades
didácticas 


Planificación de obxectivos e tarefas.
Criterios e instrumentos de avaliación. Mínimos
Tarefas do profesorado asociadas a cada actividade 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 15 0 0 35 50


Resolución de problemas
e/ou exercicios


6 0 0 20 26
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Proxectos 35 0 0 170 205


Presentacións/exposicións 3 0 0 15 18


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en FAITIC. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo completamente un mínimo de 5
unidades didácticas. 


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha das súas unidades didácticas 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Proxectos Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Presentacións/exposicións Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía didáctica do módulo. 0


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en
FAITIC. 


0


Resolución de problemas e/ou exercicios vRealizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 20


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo
completamente un mínimo de 5 unidades didácticas. 


50


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha
das súas unidades didácticas 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


 Para acollerse á avaliación continua anteriormente detallada será necesario asistir ás clases alomenos un 80% do tempo
presencial. Esta avaliación continua realizarase en base aos seguintes criterios:


1.Participación nas actividades orais e realización escrita de cuestións e exercicios propostos na aula (2)


2.Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


Páxina 5 de 8







h) Seguimento e avaliación da PD


i) Avaliación inicial


j) Medidas de reforzo educativo.


k) Educación en valores


l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


3.Calidade das unidades didáctica elaboradas (2)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


b) Contidos detallados das UDs


c) Criterios e instrumentos de avaliación


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


4.Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima nos apartados 3,4,5 anteriormente expostos para poder optar
a unha avaliación positiva.


Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia p


erde o dereito á avaliación continua 


e será avaliado en base aos seguintes criterios:


Criterios principais de cualificación


Tipo de instrumento/proba e  (Ponderación)


*Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


h) Seguimento e avaliación da PD


i) Avaliación inicial


j) Medidas de reforzo educativo.


k) Educación en valores
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l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


*Calidade das unidades didáctica elaboradas (1)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


b) Contidos detallados das UDs


c) Criterios e instrumentos de avaliación


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


*Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


*Exame tipo test de 30 cuestións relacionadas cos contidos desenvoltos nas sesións lectivas (3)


Pregunta correctas....Cualificación


0.......................................0


1 a 4..................................1


5 a 8..................................2


9 a 12 ...............................3


13 a 17...............................4


18 a 20...............................5


21 a 22...............................6


23 a 24...............................7


25 a 26...............................8


27 a 29...............................9


 30....................................10


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima en cada un dos apartados anteriormente expostos para poder
optar a unha avaliación positiva.


  O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria e deba acudir á segunda
convocatoria, deberá realizar as actividades pendentes de superación.
  No caso de alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua e deba acudir á segunda convocatoria, esta terá a mesma
estructra que no caso de perda do dereito á avaliación continua e deberán realizarse as partes pendentes de superación.


  Gardaranse as cualificacións positiva acadadas na primeira convocatoria que se promediarán coas obtidas nesta segunda,
de acordo coas porcentaxes descritas anteriormente.


Bibliografía. Fontes de información 


Muro Jimenez, J.M., Programación y unidades didácticas en Formación Profesional, 2008, MAD


, www.edu.xunta.es/fp, , 


, https://www.educacion.gob.es/iceextranet/, , 
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Normativa de lexislación relativa á FP, que estará dispoñible na plataforma virtual FAITIC


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Formación Profesional 


Materia A Formación
Profesional


     


Código V02M066V07225      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Profesorado Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e mmeruendano@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39
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(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13


(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/


Recomendacións 
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Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación na
Formación
Profesional


     


Código V02M066V07227      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Sarmiento Campos, José Antonio


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Alvarez Lires, Francisco Javier
González González, Salvador Guillermo
Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e sarmiento@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da materia. saber
saber facer


A42


Demostrar , dun xeito crítico e construtivo, o coñecemento sobre o desenvolvemento do
E-A na materia a través do emprego de prácticas modelo e de procesos de orientación.
Todo iso dentro dun modelo de busca da excelencia.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A22
A43


Identificar e resolver problemas de E-A. saber
saber facer


A44


Indagar, chegar a asimilar e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e
avaliación educativas, e chegar a deseñar e, xa que logo, desenvolver proxectos de
innovación, investigación e avaliación.


saber
saber facer


A45
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Utilizar fontes de coñecemento, tanto primarias como secundarias e de diferente natureza
e soportes.


saber
saber facer


B1


Saber traballar de xeito óptimo e construtivo en entornos cooperativos e pluridisciplinarios. saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción. 


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe.


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe.


5. A función investigadora do persoal docente de
FP.


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 25 37


Resolución de problemas e/ou exercicios 7 10 17


Traballos de aula 5 8 13


Debates 2 2 4


Estudo de casos/análises de situacións 0 15 15


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 3 60 63


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral...Pódense realizar a través de plataformas virtuais 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos de aula
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución e posterior presentación de situacións problemáticas e prácticas
propostas polo profesorado ou suxeridas polo alumnado 


20


Traballos de aula Guía de exercicios e/ou plataforma dixital FAITIC para a súa presentación .
Neste epígrafe valórase a asistencia activa ás clases 


20


Estudo de casos/análises de
situacións


Lectura e posterior análise de forma individual e/ou grupal de artigos e outro
tipo de documentación 


10


Traballos e proxectos Memoria do proxecto e, de sé-lo caso, desfensa oral. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia dun mínimo do 80% ás sesións, ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva, sobre os parámetros expostos anteriormente, e teña
presentado o proxecto de innovación educativa e/ou investigación), poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada
no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará baseada na
rigorosidade e afondamento nos coñecementos e competencias acadadas polo alumnado na materia e terá una ponderación
de 5 puntos (50% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V07301
Traballo Fin de Master/V02M066V07401


 
Outros comentarios
Esta materia ten un carácter marcadamente propedéutico con respecto as prácticas externas ou practicum que o alumnado
realizará unha vez rrematada a parte específica e, asemade, co traballo de fin de grao que terá que render e defender para
acadar o mestrado.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V07301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario/V02M066V07228
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V07102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V07103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V07227
A Formación Profesional/V02M066V07225
Orientación e Función Titorial/V02M066V07101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V07104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V07401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario/V02M066V07228
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V07102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V07103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V07227
A Formación Profesional/V02M066V07225
Orientación e Función Titorial/V02M066V07101
Prácticas Externas/V02M066V07301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V07104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V08101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barreira Arias, Alberto José


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e abarreira@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Traballos e proxectos 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a


temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,


ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.


Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá unha ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.
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SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229●


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187●


Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804●


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


• Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.
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Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V08102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)La presente materia tiene un carácter básico y común para todas las especialidades del postgrado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Se sitúa en el
primer cuatrimestre del primer curso y facilita la comprensión de las claves del desarrollo humano y los
cambios que tienen lugar en los procesos físicos y psicológicos (cognición, lenguaje, personalidad, etc.) en el
período de la adolescencia. Estos conocimientos son fundamentales en la formación de docentes de la etapa
secundaria ya que representan una herramienta indispensable para poder contribuir al desarrollo de los
adolescentes a través de una idónea planificación de sus procesos de aprendizaje 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


Páxina 2 de 5







 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales
saber


saber A19
A20
A27


(*)Comprender el desarrollo de la personalidad de los estudiantes y las posibles
disfunciones
que afectan al aprendizaje
saber


saber A20


(*)Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes
intelectuales y emocionales.
saber hacer


saber facer A21
A42
A46
B1


Páxina 3 de 5







(*)Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes
con diferentes capacidades y con diferentes ritmos de aprendizaje.
saber
saber hacer


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


(*)Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
saber
saber hacer


saber
saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
A23
A39
A48
B3


(*)Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del
centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad,
prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.


saber
saber facer


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


(*)1. FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO
HUMANO, DESARROLLO Y EDUCACIÓN


(*)1.1.Conceptualización del desarrollo, factores, teorías. 


(*)2. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA (*) 2.1. Cambios corporales y desarrollo en la adolescencia.
2.2. Desarrollo cognitivo en la adolescencia.
2.3. Desarrollo afectivo-social en la adolescencia 


(*)3. PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (*)3.1. Enfoques conductuales del aprendizaje en la Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos y socio-culturales del aprendizaje en la
Educación Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais del Aprendizaje: procesos y estrategias de
aprendizaje, motivación educativa, autoconcepto y procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersonales del Aprendizaje: la interacción
alumno-alumno y la interactividad profesor-alumnos 


(*)4. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


(*)Descripción y evaluación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula (*) Resolución de actividades, estudio de casos, elaboración de documentos sobre la temática de la
materia, tanto de manera individual como grupal, bajo la dirección de las docentes 


Sesión maxistral (*)Exposición por parte de las profesoras de los contenidos sobre la materia objeto de estudio,
bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula (*) Actividades y prácticas a resolver en clase 70
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Probas de tipo test (*)Preguntas sobre los contenidos del temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V08103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Cid González, Antonio Pedro


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e antopedronio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


O currículum é o eixo sobre o que se desarrolla a labor educativa, tanto nos aspectos conceptuais
(concepcións, compoñentes, niveis,...)como nos procedimentos (procesos de deseño, posta en práctica,
avaliación,...). De ahí a importancia do dominio dos contidos que vamos a traballar neste módulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desarrollar proxectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar o currículum oficial ó contexto sociocultural.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A28
B1
B2


Programar e implementar os procesos de avaliación: coñecemento e habilidade de
implementación de procesos avaliadores.


saber
saber facer


A41
A45


Empregar diferentes metodoloxías en función do proceso de ensino-aprendizaxe,
adecuando os aspectos, procesos e criterios metodolóxicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A35
B3


Establecer procesos de mellora do proceso de E/A: analizando a interacción
profesor-alumno como base para o establecemento de novas estratéxias de acción
programadora durante a realización do proceso de E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A8
A9
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Construir e seleccionar materiais didácticos adecuandoos ó saber facer dos alumnos. saber
saber facer


A31
A38


Crear deseños curriculares según os diferentes modelos, proxectando, en cada caso, a
toma de decisións dunha forma auto-reflexiva e crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B3


Dominar as diferentes técnicas e tipos de avaliación responsabilizandose dos procesos
avaliativos.


saber facer
Saber estar / ser


A41
A45
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais e lexislativas Currículum e teorías curriculares.
Orientacións teóricas do currículum.
Modelos de currículum.
Bases lexislativas. 


2.- Organización de centros educativos. Organización do alumnado.
Organización do profesorado e liderazgo.
Organos colexiados do centro escolar.
Documentos institucionais. 


3.- Compoñentes didácticos. Competencias.
Obxectivos: tipos e redacción.
Contidos: selección e secuenciación.
Metodoloxía: principios e estratexias.
Actividades:organización da aula e secuenciación da actividade.
Recursos didácticos.
Avaliación do proceso de E/A. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Proxectos 0 30 30


Sesión maxistral 22 0 22


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Traballos de aula 11 22 33


Traballos e proxectos 0 13 13


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proxectos, metodoloxía activa e
colaborativa cuio obxectivo é que o alumno alcance o dominio duns contidos mediante a
realización dun proxecto que, seguindo a Edwards (2000) consta dos seguintes pasos: Planificación
da investigación, selección do tema, recollida da información, aplicación, análise dos datos,
informe, seguimento e avaliación.
O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente o
longo do curso. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun producto escrito no ordenador.
O profesor ofrecerá posibles temáticas para este proxecto. A elaboración levarase a cabo a medida
que se aborden as diferentes unidades temáticas nas clases maxistrales. 


Sesión maxistral Durante as sesións maxistrais realizaranse as explicacións teóricas dos temas e aclararanse as
dúbidas surxidas na elaboración do proxecto correspondentes a cada tema abordado. 
O alumno disporá dun texto base para o seguimento do programa así como dunha guia na
exposición das unidades temáticas. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realizaran se prácticas autónomas a traves das diferentes plataformas didácticas na busqueda de
información. 


Traballos de aula Durante as clases presenciais faranse exercicios concretos coa finalidade de que o alumno adquira
e consolide determinados procedimentos que, mais tarde, deberá formalizar de xeito autónomo no
proxecto.
Neste senso o alumno presentar´ó final do curso as seguintes evidencias:
1.- redacción dunha orde do día para unha reunión de departamento.
2.- Redacción dunha acta de reunión semanal do deprtamento.
3.- Deseño dunha U.D. facendo especial énfase na metodoloxía e avaliación.
4.- Glosario de termos e mapa conceptual dos documentos traballados (extensión maxima 5 folios). 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Farase un seguimento dos traballos .


Proxectos Farase un seguimento dos traballos .


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Calificaranse as actividades de aula para a comprobación da consolidación dos aprendizaxes
e para unha retroalimentación positiva. (1 punto). 


10


Proxectos Realización dunha U.D. para a que o profesor proporá temáticas pero o alumno poderá,
escoller temática e curso de implementación. 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria
Os criterios de corrección son:
1.- Utilización e dominio dos coñecementos dispoñibles nos documentos traballados, contraste e
fundamentación do aprendido.
2.- Comprensión das ideas básicas contidas nos materiais analizados e traballados.
3.- Elaboración da expresión.
4.- Capacidade receptiva para a mellora do rendimento académico.
5.- Crítica razoada de posicións e feitos fundamentais, argumentos, vocabulario propios da materia.
6.- Claridade expositiva e habilidade comunicadora.
7.- Estructura correcta na presentación do proxecto (seguir estructura con elementos prescriptivos).
8.- Calidade das aportacións e innovacións e compromiso nas tareas.


Bibliografía. Fontes de información 


Canton Mayo, I. y Pino Juste, M.R., Diseño y desarrollo del currículum, Alianza Editorial, 2011


Cid, A.P. , Diseño y desarrollo del currículum .Manual de Programación , Editorial Andavira, 2010


Antunez, S. y Gairin, J. , La organización escolar. Práctica y fundamentos, Editorial Grao, 1996


Bandez Angel, J., Programación de unidades didácticas segun ambientes de aprendizaje, Inde, 2000


Barbera Albalat, V., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular, uela española, 1999


Canton Mayo, I., Las Organizaciones escolares: hacia los nuevos modelos, Fundec, 2000


Canton Mayo, I., Planes de mejora en los centros educativos, Aljibe, 2004


González González, M.T., Organización y gestión de centros escolares, Prentice-Hall, 2003


Herrera Lara, J.A.; Manjon, D.G. y Vidal, J.G., Guia para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria, EOS, 2005


Medina Rivilla, A. y Savador Mata, F., Didáctica general, Prentice-Hall, 2002


Rodriguez Dieguez, J.L., La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del profesor,
Aljibe, 2004


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102


Páxina 5 de 5







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Formación Profesional 


Materia A Formación
Profesional


     


Código V02M066V08225      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Profesorado Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e mmeruendano@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39
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(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13


(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/


Recomendacións 
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Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Formación e Orientación Laboral 


Materia Formación e
Orientación
Laboral


     


Código V02M066V08229      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Alonso Blanco, Albano Julio


Profesorado Alonso Blanco, Albano Julio
Fernández Riveiro, Miguel Anxo


Correo-e albanoalonso@gmail.com


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares dos módulos que este profesor pode impartir nos distintos
ciclos formativos de formación profesional e máis nos programas de cualificación
profesional inicial.


saber A1


Coñecer a evolución que experimentaron estes módulos para adaptarse ás necesidades do
mundo laboral, ao seu entorno e ós distintos obxectivos que se foron dando á Formación
Profesional


saber A34


Confeccionar programacións de aula a partir dos currículos de cada un dos Ciclos
Formativos, tendo en conta os distintos niveis de concreción curricular


saber
saber facer


A5
A6
A37
A38


Seleccionar os contidos idóneos, que permitan alcanzar os obxectivos que con estes
módulos se pretenden lograr no alumnado


saber facer A36
A37


Saber planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensinanza e aprendizaxe; potenciando
procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias das respectivas
ensinanzas


saber
saber facer


A3


Desenvolver e aplicar metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudiantes


saber facer A6


Aplicar estratexias para estimular o esforzo do estudiante e promover a súa capacidade
para aprender por se mesmo e con outros


saber
saber facer


A8
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Elaborar materiais educativos utilizando a comunicación audiovisual e multimedia, facendo
especial fincapé nas TIC´s


saber facer A40


Elaborar instrumentos de avaliación que permitan comprobar a eficacia das técnicas
docentes aplicadas e aproveitamento por parte do alumno, de modo que serva de estímulo
para ambos suxeitos do sistema educativo


saber facer A41


Desenvolver unha actitude crítica (constructiva) respecto á labor docente, as políticas
educativas, e os diferentes enfoques metodolóxicos


saber facer
Saber estar /
ser


A14
A26
A48
A49


Contidos 


Tema  


1. Os Módulos específicos da especialidade de
profesorado de “Formación e Orientación
Laboral". 


1.1 Estrutura, composición, deseños curriculares e os seus obxectivos na
Formación Profesional, no marco legal da LOGSE e a LOE


2. As Programacións didácticas 2.1 Estrutura, deseño e confección das mesmas. 


3. A formación científica básica. 3.1 Selección de contidos adecuados aos distintos niveis curriculares nos
distintos módulos da especialidade 


4. Os materiais didácticos. 4.1 Estudio, manexo, confección de estratexias didácticas e 
4.2 Necesidade de innovación dos mesmos 


5. A motivación 5.1 Técnicas, métodos e 
5.2 Simulación de situacións motivadoras 


6. Elección da metodoloxía adecuada aos
distintos perfís de alumnos 


6.1 Ciclos medios, superiores, PCPIs, educación de adultos, ensino a
distancia e
6.2 Seccións bilingües 


7. A avaliación 7.1 Concepto
7.2 Tipos.
7.3 Instrumentos
7.4 Deseño de métodos eficaces 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Sesión maxistral 8 0 1 8 16


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


0 0 0 92 92


Traballos de aula 40 0 3 120 160


Presentacións/exposicións 10 0 2 20 30


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor dedica estas
sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que se utilice será de libre
acceso para o alumnado 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Confección dos distintos traballos de forma autónoma coa supervisión do profesor 


Traballos de aula Corrección e asesoramiento sobre os traballos que se están a reazlizar 


Presentacións/exposicións Presentacións por parte dos alumnos dos traballos realizados 


Atención personalizada 


 Descrición
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Traballos de aula A atención ao alumnado garantirase por unha dobre vía: o apoio presencial na aula e as titorías on
line, empregando a plataforma moodle de e-learning FAITIC da universidade e os correos electrónicos
dos profesores da materia.


A metodoloxía será activa e participativa, coa intención de garantir a formación práctica dos futuros
docentes. Para elo, proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na
clase e crearemos grupos, para fomentar o traballo en equipo


Aproveitando a oportunidade que ofrece a plataforma dixital da Universidade, o profesorado terá
unha constante comunicación cos alumnos mediante os foros e os anuncios xerais.


Aqueles alumnos, que tras a avaliación inicial, necesiten un apoio especial do profesorado, recibirán
a atención individualizada que requiran en cada caso. Así, teremos moi en conta a bagaxe formativa
e profesional que teña cada alumno á hora de facilitar o proceso de ensino aprendizaxe.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención ao alumnado garantirase por unha dobre vía: o apoio presencial na aula e as titorías on
line, empregando a plataforma moodle de e-learning FAITIC da universidade e os correos electrónicos
dos profesores da materia.


A metodoloxía será activa e participativa, coa intención de garantir a formación práctica dos futuros
docentes. Para elo, proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na
clase e crearemos grupos, para fomentar o traballo en equipo


Aproveitando a oportunidade que ofrece a plataforma dixital da Universidade, o profesorado terá
unha constante comunicación cos alumnos mediante os foros e os anuncios xerais.


Aqueles alumnos, que tras a avaliación inicial, necesiten un apoio especial do profesorado, recibirán
a atención individualizada que requiran en cada caso. Así, teremos moi en conta a bagaxe formativa
e profesional que teña cada alumno á hora de facilitar o proceso de ensino aprendizaxe.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos, atendendo a: 


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación


Exposición de tódolos apartados do traballo


Adaptación ao tempo dispoñible


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


 
CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)
 


Criterios de avaliación Instrumento de avaliación Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos
 
Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia


Proba obxectiva: preguntas
con resposta breve


30%
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Aplicouse o aprendido por medio de traballos individuais
(mostraranse en faitic cun mes de antelación ás datas de
avaliación), atendendo a:
 Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación co formato adecuado
 
Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia


Corrección por escrito de
varios traballos 


 
 
40%
 
 


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos,
atendendo a:
Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia
 


Observación sistemática.
 
30%


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


§  Lexislación en materia de Educación, como:


 


LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)●


LEI ORGÁNICA 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional (LOGSE)●


REAL DECRETO 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.●


REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, (BOE n. 87 de 11/4/2007) por el que se regula el  subsistema de formación●


profesional para el empleo.
REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional●


del sistema educativo.
REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones●


profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes
módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional.
REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.●


Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na●


Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 266/2007, do 28 de decembro,polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade●


Autónoma de Galicia.
Decreto 30/2007 do 15 de marzo pola que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos●


públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo●


de Galicia.
Orde do 16 de xullo de 2002 pola que se regula a avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa as●


ensinanzas da formación profesional específica de réxime xeral na Comunidade Autónoma de Galicia.
Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos de   formación profesional, en●


réxime ordinario e para as persoas adultas, e s probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior.
Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as●


ensinanzas de formación profesional inicial.
Orde do 13 de maio de 2008 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade●


Autónoma de Galicia.
Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional●


do sistema educativo.
Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula a organización e o funcionamento do Consello Social dos centros●


integrados de formación profesional de Galicia. 
Orde do 1 de setembro de 2009 pola que se convocan unidades de competencia e prazas para o recoñecemento, a●


avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional, e se determina o correspondente procedemento
experimental.
Orde do 25 de marzo de 2010 pola que se convocan probas libres de títulos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica●


1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, que foron obxecto do proceso de acreditación de
competencias.
Orde do 3 de maio de 2010 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en●
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centros de traballo.     - Orde do 17 de novembro de 2010 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 3 de maio de
2010 
Orde do 11 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo●


e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2010-2011.
    - Orde do 25 de xuño de 2010 pola que se modifica a Orde do 11 de xuño de 2010 
Orde do 21 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, en modalidade●


presencial, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade AutónomaOrde do 25 de
xuño de 2010 pola que se modifica a Orde do 11 de xuño de 2010 
Orde do 21 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, en modalidade●


presencial, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano académico 2010-2011.   - Orde do 11 de outubro de 2010 pola que se modifica a orde do 21 de xuño de 2010
Orde do 22 de xuño de 2010 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei●


orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
Orde do 2 de xullo de 2010 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais no ano●


2010.
Orde do 22 de xullo de 2010 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros●


públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional●


inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.
Resolución do 11 de xaneiro de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación
profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos para o ano 2010.
Resolución do 11 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de
grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2010.
Resolución do 11 de xuño de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación, pola que se●


determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con
fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e
para as persoas adultas para o curso académico 2010-2011.
Resolución do 27 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan
programas de cualificación profesional inicial e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico
2010-2011. 
Resolución do 30 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2010-2011.
Orde 12 de xullo de 2011  pola que se regula a avaliación académica da FP.●


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de●


ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Reais Decretos polos que se establecen os títulos de los ciclos formativos●


Decretos polos que se estable o  currículo dos ciclos formativos●


 


 


§  Libros de Texto dos módulos que imparte o departamento de FOL, como:


 


Formación e Orientación Laboral para Ciclos LOE de Edicións Xerais, Autores: Albano J.Alonso Blanco, Miguel Anxo●


Fernández Riveiro  e outros.
Formación y Orientación Laboral para Ciclos de Grado Medio  de Editorial Algaida. Autores: Albano J. Alonso Blanco y otros●


Formación y Orientación Laboral para Ciclos de Grado Superior  de Editorial Algaida. Autores: Albano J. Alonso Blanco y●


otros
Empresa e Iniciativa Emprendedora para Ciclos LOE. Edicións Xerais. Autores: Albano J. Alonso Blanco e outros.●


Formación y Orientación Laboral. Editorial Santillana. Autores: Concepción Ricart y otros●


Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. Editorial Mc Graw Hill. Autores: Araceli Alonso y otros●


Relaciones en el entorno de trabajo. Editorial Mc Graw Hill. Autores: Eva Escalante y otros●


Relaciones en el equipo de trabajo. Editorial Edebé Autores: Belén Alonso y otros●
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http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_17_novembro_Resolucion_axudas_FCT_1_prazo.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_17_novembro_Resolucion_axudas_FCT_1_prazo.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_11_xuno_2010_oferta_ordinaria.PDF

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_21_xuno_2010_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_21_xuno_2010_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Modificacion_actualiza_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_22_xuno_2010_probas%20libres_extinguidos_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_2_xullo_2010_carnes_profesionais.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_22_xullo_2010_oferta_PCPI.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/fp_distancia_10/Orde_5_11_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_xaneiro_2010_resolucion_probas_10.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_febreiro_2010_tribunal_probas.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_xuno_2010_admision_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_27_xullo_2010_admision_PCPI.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resolucion_30_xullo_2010_instrucions_desenvolvemento_ciclos.pdf





§  Webs de referencia:


 


Información xeral do ensino en Galicia:●


https://www.edu.xunta.es


 


FP: ámbito estatal e galego●


http://todofp.es/


www.edu.xunta.es/fp/normativa


 


Sindicatos do ensino:●


 


http://www.cig-ensino.com/


http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/


http://www.feteugtgalicia.es/


http://www.anpegalicia.com/


http://www.stegsindicato.org/


 


 


 


 


NOTA:


Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V08301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V08103
Formación e Orientación Laboral/V02M066V08229
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V08227
A Formación Profesional/V02M066V08225
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V08104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación na
Formación
Profesional


     


Código V02M066V08227      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma Galego      


Departamento Ecoloxía e bioloxía animal


Coordinador/a Alvarez Lires, Francisco Javier


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Alvarez Lires, Francisco Javier
González González, Salvador Guillermo
Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e xlires@mundo-r.com


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que xperimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


A42


A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber
saber facer


A43


A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A45
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B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


- Investigación sistemática dunha práctica social o educativa,
- Actividade de grupo participativa e colaborativa.
- A autoreflexión. 


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción 


- A investigación - acción como forma de entender a práctica docente 


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe


- A aprendizaxe baseada en proxectos 


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe


- A investigación-acción/aprendizaxe cooperativa como proposta de
innovación metodolóxica na aula 


5. A función investigadora do persoal docente de
FP


-A investigación e innovación educativa na FP 


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias 


- Modelos de formación do profesorado.
- A organización da formación do profesorado 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


1 0 0 0 1


Sesión
maxistral


12 0 1 25 37


Traballos de
aula


3 0 0 60 63


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


14 0 0 20 34


Outros 0 0 0 15 15


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor dedica estas
sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que se utilice será de libre
acceso para o alumnado 


Traballos de aula Realizaránse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realizaránse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 


Outros Inclúe a letura e análise de artigos e outros documentos de interese para a materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Coavaliación


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Coavaliación
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Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 0


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor
dedica estas sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que
se utilice será de libre acceso para o alumnado 


0


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 0


Traballos de aula Realizaranse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor. Con
posterioridade subirase a aula virtual FAITIC 


100


Outros Inclúe a letura e análise de artigos e outros documentos de interese para a materia 0


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do tempo presencial cun
aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá que realizar un exame nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e
cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres. 


Para obter unha avaliación positiva é preciso obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e
observar un comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e a
participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das cualificacións singulares. 


O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria, poderá optar por realizar as actividades pendentes de
avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán
coas obtidas nesta, de acordo coas porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.
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Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V08401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V08103
Formación e Orientación Laboral/V02M066V08229
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V08227
A Formación Profesional/V02M066V08225
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101
Prácticas Externas/V02M066V08301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V08104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V09101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Fernández Guerra, Ernesto


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e efguerra@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia "Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento
educativo inclusivo e altamente personalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2
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Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria.


Saber estar / ser A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria.


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3
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Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
aatención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacións curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 2 2


Sesión maxistral 8 16 24


Titoría en grupo 0 2 2


Actividades introdutorias 1.5 0 1.5


Traballos de aula 4 8 12


Traballos e proxectos 0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo.


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe . 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante.


30


Foros de discusión Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo.


10


Traballos de aula Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional.


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
aalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademáis da
realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos
anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais)
sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e
competencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


 


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación  secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: GrupoEditorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
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MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva .Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid:Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009). Orientación Familiar:Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,


E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: BibliotecaNueva.


 


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


 


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.


 


Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa: Organización y funcionamiento. En L.M. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.


 


 


 


 


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista de Investigación en
Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de Pedagogía.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación del


profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066- Familia.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de Educación.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de Educación.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursos para a
Educación Secundaria


Obrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA
+E.+SECUNDARIA
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Materia Sistema
Educativo e
Educación en
Valores


     


Código V02M066V09104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Vieites García García, Manuel F.


Profesorado Fernández González, María Reyes
Pereira Domínguez, María Carmen
Seoane Pérez, Emilia
Vieites García García, Manuel F.


Correo-e mvieites@uvigo.es


Web   
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29
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• Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Traballos de aula O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Resolución de problemas e/ou exercicios
de forma autónoma


O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que non siga o procedemento de avaliación continua deberá realizar un traballo e un exame vinculados ambos
cos núcleos temáticos da disciplina, tendo o traballo un valor do 40% e o exame do 60%.


Bibliografía. Fontes de información 


LIBROS


Camps, Victoria (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


Caride, José A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.


Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


Colom, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


Delors, Jacques (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.


Esteve, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


Penac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


Puig, José Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.


Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.


Vázquez, Victoria; Escámez, Juan y García, Rafaela (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva


           pedagogía. Valencia: Brief.


REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


 


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Alfonso Gil, Sonia


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e soalgi@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato,Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver
posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia. 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno- alumno
e a interactividade profesor-alumnos. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción, avaliación e intervención nas dificultades de aprendizaxe. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección da docente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Proporanse actividades para resolver na aula e resolveranse dúbidas sobre contidos e actividades da
materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase. 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario. 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da presencialidade.Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos
traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.O alumnado que non poida seguir a avaliación
continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais.
Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas polo profesorado
o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.Aqueles estudantes que non superen as probas
ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICAColl, C. (Coord.). (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona:
Graó.Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación.
Madrid: Alianza.González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.
Madrid: Pirámide.Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid:
Pearson Prentice Hall.Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I.
Psicología Evolutiva .Madrid: Alianza Editorial.Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México:
McGraw-Hill.García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.Santrock, J.W.
(2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.
MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTESMartín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el
profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V09103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Fernández Rodicio, Clara Isabel


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e cirodicio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


Páxina 1 de 6







 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na
planificación colectiva do mesmo.


saber A1
A13
A16
A37


(*) saber facer A3
A7
A8
A21
B1
B3


(*) Saber estar / ser A3
A4
A9
B1


(*) saber
saber facer


A7
B1
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(*) saber
saber facer


A3
A12
A42
A43
A45
A49
B2


(*) saber facer A4
A6
A12
A36
A38
B1


(*) saber
saber facer


A35
A36
A39
A40
A46
B1
B3


(*) saber
saber facer


A33
A34
A38
A46
B1


(*) saber
saber facer


A2
A3
A33
A35
B1


(*) saber
saber facer


A3
A12
A45
B1
B2


Contidos 


Tema  


(*)1. Bases conceptuales y legislativas. (*)1.1. Currículum y teorías curriculares.
1.2. Orientaciones teóricas del curriculum.
1.3. Modelos de currículum.
1.4. Bases legislativas. 


(*)2. Organización de los Centros. (*)2.1. Organización del alumnado.
2.2. Organización del profesorado y liderazgo.
2.3. Organos colegiados del centro escolar.
2.4. Documentos Institucionales. 


3. Componentes didácticos. 3.1. Competencias.
3.2. Objetivos: tipos y redacción.
3.3. Contenidos: selección y secuencia.
3.4. Metodología: principios y estrategias.
3.5. Actividades: organización del aulla y secuenciación de la actividad.
3.6. Recursos didácticos.
3.7. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 22 0 22


Prácticas en aulas de informática 0 14 14


Traballos de aula 0 13 13


Proxectos 0 30 30


Traballos e proxectos 0 13 13


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral (*) Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se
aclararán las dudas surgidas durnate la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guía y ayuda. 


Prácticas en aulas de
informática


(*) Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas. 


Traballos de aula (*) Durante las clases presenciales se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso las siguientes evidencias:
1. Redacción de un orden del día de una reunión de departamento.
2. Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento.
3. Diseño de una unidad didáctica haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación.
4. Glosario de términos y mapa conceptual de documentos de trabajados (Máximo 5 folios). 


Proxectos (*) Se utilizará como metodología base el Aprendizaje Basado en Proyectos ou Proyect Based
Learning (PBL). Se trata de una metodología didáctica que utiliza metodologías activas y
colaborativas cuyo objetivo es que el alumnado alcance el dominio de unos contenidos mediante la
realización de un proyecto diseñado por el profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) el proceso para llevar a cabo el diseño por proyectos es el siguiente:
a) Planificación de la investigación.
b) Selección del tema.
c) Recogida de la información.
d) Aplicación.
e) Análisis de datos.
f) Informe.
g) Seguimiento y evaluación. 


Atención personalizada 


 Descrición


Proxectos


Traballos de aula


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Proxectos (*)Cda alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación. 


90


Traballos de aula (*)Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Cantón Mayo, I. y Pino Juste, M.R. (2011)., Diseño y desarrollo del currículum., Aliaza Editorial., Madrid.


Álvarez, E. et al. (1995)., Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y Programación de Aula., SM, Madrid.


Antunez S. y Gairín, J. (1996)., La organización escolar. Práctica y fundamentos., Garó., Barcelona.


Bandez Ángel, J. (2000)., Programación de unidades didácticas según ambientes de aprendizaje., Barcelona., Inde


Barberá Albalat, V. (1999)., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular., Escuela Española., Madrid.


Barghouse, T. y Woods, D. (2001)., Cómo mejorar los centros educativos., La Muralla., Madrid.


Barkley, E. F. (2007)., Técnicas de aprendizaje colaborativo: manual para el profesorado universitario., Morata, Madrid


Bolivar, A. (2000). , Los Centros Educativos como organizaciones que aprenden., La Muralla., Madrid.


Cabrerizo, J. y Castillo, S. (2007)., Formación por competencias. Formación y práctica., Prentice-Hall, Madrid


Cantón Mayo, I. (2000)., Las organizaciones escolares: hacia nuevos modelos., Fundec, Buenos Aires


Cantón Mayo, I. (2004)., Planes de mejora en los centros educativos, Aljibe, Málaga


Castillo, S. (2010). , Evaluación educativa de aprendizajes y competencias., Madrid, Prentice-Hall


De la Herrán Gascón, A. y Paredes Labra, J. (Ed.) (2008)., Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria., McGraw-Hill Interamericana, Madrid.


Díaz Alcaraz, F. (2002)., Didáctica y currículo. Un enfoque constructivista. , Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha., 
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Feito Alonso, A. (2000)., Los retos de la escolaridad oblgatoria., Ariel, Barcelona


Fueguel, C. (2000)., Interacción en el aula., Escuela Española., Madrid


Gallego Codes, J. (2002)., Enseñar con estrategias. Desarrollo de habilidades en el aprendizaje escolar., Pirámide, Madrid


González, M.T. (1998)., Modelos teóricos de Organización Escolar., DM, Murcia


Herrera Lara, J.A.; Manjón, D.G.; Vidal, J.G. (2005)., Guía para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria., Eos, Madrid.


González, M.T. ; Nieto, J.M. y Portela, A. (2003)., Organización y Gestión de Centros Escolares: dimensiones y procesos.,
Pearson Educación, Madrid


Lorenzo, M. (1995)., Organización escolar. La construcción de la escuela como ecosistema., Ediciones pedagógico, Madrid.


Marhuenda, F. (2000)., Didáctica general., Editorial de la Torre, Madrid.


Medina Revilla, A. y Salvador Mata, F. (Coords.) (2002)., Didáctica general., Prentice Hall, Madrid.


Mena Merchan, B. (2002)., La programación, la unidad didáctica como base de la programación en el aula., Asociación
pedagógica Gabriel y Galán, Salamanca


Moreno Olmedilla, J.M. (2004)., Organización y Gestión de Centros Esducativos., UNED, Madrid.


Muñoz Repiso, M. (2000)., La mejora de la eficacia escolar. Un estudio de casos., MEC, Madrid.


Muñoz Repiso, M. (2003)., Mejorar procesos, mejorar resultados en educación., MEC, Madrid.


Navarro, R. (Coord.) (2007)., Didáctica y curriculum para el desarrollo de competencias., Dykinson, Madrid


Rodriguez Diéguez, J.L. (2004)., La progrmación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del
profesor., Aljibe, Málaga


Villa Sanchez, A. (Coord.) (2004)., Dirección para la innovación: Apertura de los centros a la sociedad del conocimiento., ICE
de la Universidad de Deusto, Bilbao


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
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As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional 


Materia As Linguas
Estranxeiras no
Contexto Español
e Internacional


     


Código V02M066V09230      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma Castelán
Galego
Inglés


     


Departamento


Coordinador/a Varela Bravo, Eduardo José
Constela Doce, Xesús Anxo


Profesorado Alonso Alonso, María Rosa
Constela Doce, Xesús Anxo
Varela Bravo, Eduardo José


Correo-e evarela@uvigo.es
xesusconstela@yahoo.com


Web http://www.grammar-pragmatics-communication.ejvarelabravo.com/ 


Descrición
xeral


Esta materia ocúpase da importancia da aprendizaxe das linguas estranxeiras no actual marco europeo, por
iso os contidos céntranse nos distintos métodos de aprendizaxe, no ensino do vocabulario, a gramática e as
diferentes destrezas, na selección e manexo de libros de texto e demais material educativo e na
aproximación ao ensino de linguas estranxeiras no contexto europeo. O enfoque desta materia é
eminentemente práctico e todas as actividades realizaranse de xeito práctico na aula co obxectivo de
introducir o alumnado nas características do ensino dunha lingua estranxeira na aula. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e
aprendizaxe respectivos.


saber A2


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber
saber facer


A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe
nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudantes


saber
saber facer


A6


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade
para aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de
decisión que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer


A8


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar /
ser


A17


Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32


Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e
profesional.


saber
saber facer


A25


Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas
para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A36


Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. saber facer
Saber estar /
ser


A39


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización
e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias
correspondentes á especialización.


saber A47


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber facer B1


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer
Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


1. Manexo da clase no contexto actual. . 


2. Métodos de aprendizaxe e ensino de linguas . 


3. Selección e uso de libros de texto e outros
materiais 


. 


4. O ensino do vocabulario . 


5. O ensino da gramática . 


6. O ensino da comprensión escrita . 


7. O ensino da expresión escrita . 


8. O ensino da comprensión oral . 


9. O ensino da expresión oral . 


10. O traballo a través de proxectos . 


11. Programas e outros recursos europeos . 


12. Avaliación das diferentes actividades . 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 25 0 0 30 55


Traballos de aula 15 0 0 25 40


Estudo de casos/análises
de situacións


10 0 0 15 25


Estudos/actividades
previos


0 0 0 15 15


Presentacións/exposicións 0 0 0 15 15


Traballos tutelados 14 0 0 36 50


Horas totais E: 200


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 8 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Páxina 4 de 6







Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Clase teórica na que se imparten os contidos do temario. 


Traballos de aula Actividades prácticas de consolidación realizadas na aula. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Traballo con aplicacións en liña de interese didáctico. 


Estudos/actividades
previos


Análise e comentario de materiais didácticos impresos. 


Presentacións/exposicións Actividades de deseño e organización. 


Traballos tutelados Traballo monográfico sobre un aspecto relacionado cos contidos do curso. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos
tutelados


O responsable do curso estará a disposición do alumnado de forma presencial nas titorías oficiais do curso
e nas titorías especializadas que sexan necesarias para a redacción dos traballos e presentacións. Tamén
haberá servizo de consulta en liña.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participación na clase. 20


Presentacións/exposicións Traballos durante o curso. 20


Traballos tutelados Traballo final. 60


Outros comentarios e segunda convocatoria


É requisito indispensable para aprobar a asignatura asistir a tódalas sesións presenciais e obter alomenos un 5 nas distintas
actividades avaliadas. Se un alumno/a non supera cun 5 algunha das partes, terá a oportunidade de recuperala na segunda
convocatoria en xullo presentando de novo o traballo corrixido segundo as instruccións do profesorado.


Bibliografía. Fontes de información 


Ademais das referencias listadas nesta sección, o profesorado proporcionará unha selección de lecturas e material de
traballo complementario para cada un dos puntos do temario.


Referencias orientativas.


Alcalde Mato, N. Principales métodos de enseñanza de lenguas extranjeras en Alemania:
http://www.upv.es/di/revista/docs/art2011/01_RDLAn6_AlcaldeMato_Nuria.pdf


Álvarez, A. I. Enfoques y métodos de enseñanza de lenguas extranjeras:
http://www.unioviedo.es/aal/archivos_pdf/Tema%20M%E9todosEnse%F1anza.pdf


Amade Tomás, A. Metodología y organización del aula (
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/ANTONIO_ADAME_TOMAS_01.pdf)


Cabero Almera, J. Análisis de medios de enseñanza. Alfar, Sevilla, 1990


Delgado Cabrera, A. (2002-2003). La enseñanza del francés en el siglo XX: métodos y enfoques, Anales de Filología Francesa
11: 79-96


Estaire, S. Zanón, J.Planning Classwork, A task based approach.Heinemann 1994


García García, M. La interacción oral alumno/ alumno en el aula de lenguas extranjeras: líneas de investigación y
consideraciones didácticas. Centro Virtual Cervantes:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0555.pdf


Gibbons, P. Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Heinemnann, Portsmouth 2002 .


Gibbons, P. Reading in a Second Language: http://www.heinemann.com/shared/onlineresources/E00366/chapter5.pdf


Georgetown University,The George Washington University, and the Center for Applied Linguistics.: Strategies for Developing
Listening Skills: http://www.nclrc.org/essentials/listening/stratlisten.htm
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Johnson, D.W. ,. Johnson, R. T , Holubec, E. J. El aprendizaje cooperativo en el aula. (
http://www.sallep.net/cooperativo/El%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20el%20aula.pdf)


Martín Sánchez, M. A. Historia de la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras. History of Foreign Language
Teaching Methodology: http://iesgtballester.juntaextremadura.net/web/profesores/tejuelo/vinculos/articulos/r05/05.pdf


National Reading Panel: http://www.nationalreadingpanel.org/


Plaza Pardo. j. J. En busca de la gramática perdida. (http://eoialicante.edu.gva.es/revista_eoi/?page_id=65)


Ribé, R. Vidal, N. Project Work Step by Step.Heinemann 1993


Swaffar, J. Foreign Language Teaching Methods: Reading: http://coerll.utexas.edu/methods/modules/reading/


Zaro, J.J. La traducción como procedimiento en la enseñanza de lenguas extranjeras. Estado de la cuestión:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~eeooii/actas99-00/traduccion.htm


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V09301
Traballo Fin de Master/V02M066V09401


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104
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Materia Didáctica da
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Código V02M066V09231      


Titulacion Máster
Universitario en
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Formación
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Valcárcel Riveiro, Carlos


Profesorado Ozón Godoy, María del Carmen
Salceda Rodríguez, Hermes
Valcárcel Riveiro, Carlos


Correo-e carlos.valcarcel@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Ofrecer ao futuro profesorado de ESO, Bacharelato, FP e Ensino de Idiomas a formación
pedagóxica e didáctica esixida pola lexislación actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A13
B1


Coñecer os contidos curriculares saber A1
A2
A5
A13
A33
A37
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Elaborar e programar unidades didácticas. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A5
A6
A7
A8
A10
A13
A16
A22
A31
A33
A35
A36
A37
A39
A40
B1
B2
B3


Buscar e deseñar actividades que fomente a competencia comunicativa traballando as
catro destrezas (falar, escoitar, ler, escribir) utilizando diferentes materiais e recursos
(oral, impreso, audiovisuais, dixitais, multimedia...).


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A19
A21
A22
A33
A35
A38
A39
A40
A41
A42
A48
B1
B2
B3


Adquirir estratexias para traballar atendendo á diversidade. saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A16
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A30
A31
A38
A48
B1
B2
B3
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Dominar habilidades para que o proceso ensino aprendizaxe se desenvolva sempre no
marco da educación en valores, a estimulación e esforzo do alumnado, dotándoo das
ferramentas necesaria para aprender a aprender e favorecer a automía persoal.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A8
A19
A22
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Introdución ao o sistema educativo español e
autonómico. 


- ESO
- Bacharelato
- FP
- EOIs 


A competencia comunicativa Deseño curricular base para linguas estranxeiras 


Programación didáctica do Departamento de
Linguas estranxeiras. 


- Introdución: Documentos legais para elaborar a programación, o
contorno escolar e o alumnado, etc…
- Contribución da materia ao logro das competencias básicas (na ESO)
- Obxectivos , contidos, criterios de avaliación para o 1º, 2º, 3º, 4º ESO,
Bacharelato, Formación Profesional, E.O.I.
- Metodoloxía didáctica; materiais e recursos didácticos
- Secuencia e temporalización de contidos.
- Medidas de atención á diversidade 


Elaboración e desenvolvemento de Unidades
Didácticas 


- Obxectivos didácticos 
- Contidos de aprendizaxe
- Selección de actividades para traballar as distintas destrezas: expresión
oral e escrita, compression oral e escrita.
- Secuenciación e temporalización 
- Recursos materiais
- Avaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 60 120 180


Traballos de aula 30 0 30


Debates 10 10 20


Estudo de casos/análises de situacións 20 20 40


Traballos e proxectos 0 30 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Presentación dos puntos esenciais dos contidos da materia. 


Traballos de aula Resolución na aula de actividades relacionadas cos contidos da materia e encamiñadas a acadar os
obxectivos fixados para a mesma. 


Debates Construción dunha visión crítica sobre os contidos da materia mediante o intercambio de opinións
na aula. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise de prácticas metodolóxicas de especial interese. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Estudo de
casos/análises de
situacións


O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.
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Traballos de aula O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Debates O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Traballos e proxectos O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos e
proxectos


Cada alumno deberá realizar ao longo do curso unha serie de traballos. Os criterios de
avaliación, así como o formato, modalidade e prazos de presentación serán establecidos en
cada grupo polo profesorado responsábel. A avaliación será, por tanto, continua, progresiva e
sumativa. 


100


Outros comentarios e segunda convocatoria


A avaliación continua só se aplicará ao alumnado que asista habitualmente ás clases. 


O alumnado que presente un absentismo prolongado ás clases ou que non supere o proceso de avaliación en primeira
convocatoria terá que presentar un traballo centrado no deseño dunha unidade didáctica. O alumno pódelle propor ao
profesor un tema diferente para o seu traballo. Sexa como for, o profesor debe estar informado e conforme coa mudanza de
tema.


Bibliografía. Fontes de información 


Lexislación vixente na Comunidade Autónoma de Galicia


AITKEN, R., Teaching Tenses, Walton-on-Thames: Nelson, 1992. 
BESTARD MONROIG, J. & PEREZ MARTIN, C., La didáctica de la lengua inglesa. Fundamentos lingüísticos y metodológicos,
Madrid: Síntesis, 1992.  CRANMER, D. & LAROY C., Musical Openings. Using music in the language classroom, Harlow:
Longman, 1992.  
EQUIPO PYGMALION, Intersubject Activities. Actividades de inglés en relación con otras áreas, Madrid: Narcea, 1992. 
HANCOCK, M. Singing Grammar. Teaching grammar through songs. Cambridge: C.U.P., 1998 (+ 2 cass.).  
HOWARD-WILLIAMS, D. & HERD, C., Word Games with English, 2 & 3, Oxford: Heinemann, 1986. 


BENTLEY, K. (2010): The TKT (Teaching Knowledge Test) course : CLIL Module (Content and Language Integrated
Learning), Cambridge, Cambridge University Press.


BOYER, H. et al. (1990): Nouvelle introduction à la didactique du FLE, Paris, Clé International.


CONSELLO DE EUROPA (2001): Marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino,
avaliación, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (2008): Lexislación da Educación Secundaria Obrigatoria en
Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.


COURTILLON, J. (2003): Élaborer un cours de FLE, Paris, Hachette.


CUQ, J. P. (1996): Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère, Paris, Didier-Hatier.


CUQ, J. P. et GRUCA, I. (2009): Cours didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, Presses
Universitaires de Grenoble.


CYR, P. et GERMAIN, C. (1998) : Les stratégies d’apprentissage, Paris, Clé-International.


DALE L. et TANNER, R. (2012): CLIL activities : a resource for subject and language teachers, Cambridge, Cambridge
University Press.


GERMAIN, C. (1991): Le point sur l’approche communicative en didactique des langues, Canada-Québec, Centre éducatif
et culturel.


Páxina 6 de 7







HIRSCHPRUNG, N. (2005): Apprendre et Enseigner avec le Multimedia, Paris, Hachette.


LASAGABASTER, D. e RUÍZ, Y. —eds.— (2010): CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training. Newcastle
upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing.


NOËL-JOTHY, F. et SAMPSONIS, B. (2006): Certifications et outils d'évaluation en FLE, Paris, Hachette.


PORCHER, L. (2004): L’enseignement des langues étrangères, Paris, Hachette.


PUREN, C. (1988): Histoire des méthodologies de l’enseigenement des langues, Paris, Nathan-Clé International.


SAN ISIDRO, F.X. —coord.— (2009): CLIL: Integrando linguas "a través" do currículo, Santiago de Compostela, Xunta
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Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Martínez Insua, Ana Elina


Profesorado Martínez Insua, Ana Elina
Pérez Guerra, Javier


Correo-e minsua@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


Este materia ten como obxectivo a innovación e mellora na práctica docente de linguas estranxeiras a través
da investigación na aula, cunha metodoloxía centrada no alumnado. As premisas básicas da práctica docente
neste eido son a observación, avaliación e adaptación de actividades na aula de linguas estranxeiras, a
aprendizaxe autónoma e as diferentes modalidades para avaliala. Prestarase unha atención especial ás
tecnoloxías da información e a comunicación como fontes de innovación e investigación nas linguas
estranxeiras. Afondarase igualmente nos recursos innovadores dos programas europeos para o estudo das
linguas estranxeiras. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecemento das estratexias fundamentais de innovación docente no eido do ensino das
linguas estranxeiras


saber A42
A45


Coñecemento das ferramentas relativas ás novas tecnoloxías que permitan estratexias de
innovación docente no ensino de linguas estranxeiras


saber
saber facer


A36
A38
A40


Coñecemento de estratexias de dinamización individual e grupal no eido do ensino das
linguas estranxeiras


saber
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
A44
B2


Posta en práctica dos coñecementos adquiridos mediante o desenvolvemento dunha
práctica innovadora relativa ao ensino das linguas estranxeiras


saber facer A45
B2
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Coñecementos de proxectos autonómicos, estatais e internacionais de innovación docente
no eido das linguas estranxeiras


saber A35
B1


Contidos 


Tema  


- Introdución ás estratexias de innovación
docente no eido do ensino de linguas
estranxeiras 


. 


- Programas CLIC e semellantes nos ámbitos
autonómico, estatal e internacional 


. 


- Programas e plataformas informáticas
aplicables a contextos de innovación educativa
(software de tarefas baseadas en problemas,
blogs e web 2.0, plataformas de teleaprendizaje
en contextos de blended learning, etc.) 


. 


- Introdución á lingüística de corpus como fonte
de investigación en innovación educativa 


. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 9 0 0 18 27


Traballos de aula 14 0 0 48 62


Presentacións/exposicións 6 0 0 54 60


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia por parte do profesorado. 


Sesión maxistral Exposición dos contidos máis teóricos da materia por parte do profesorado. 


Traballos de aula Desenvolvemento de pequenas tarefas relativas á innovación docente por parte do alumnado. 


Presentacións/exposició
ns


Presentacións dun proxecto de innovación docente por parte do alumnado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Titorías presenciais individualizadas: Horario de atención do profesorado na Facultade de Filoloxía
e Tradución:
- Ana Elina Martínez Insua: despacho Newton 1
- Javier Pérez Guerra: despacho B43


Titorías virtuais:
- correo electrónico (véxase portada da guía docente)
- plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es


Presentacións/exposicións Titorías presenciais individualizadas: Horario de atención do profesorado na Facultade de Filoloxía
e Tradución:
- Ana Elina Martínez Insua: despacho Newton 1
- Javier Pérez Guerra: despacho B43


Titorías virtuais:
- correo electrónico (véxase portada da guía docente)
- plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral . 20


Traballos de aula . 40


Presentacións/exposicións . 40
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Outros comentarios e segunda convocatoria


A avaliación da segunda convocatoria (xullo) farase exclusivamente mediante unha proba escrita sobre os contidos da
materia.


Bibliografía. Fontes de información 


Entregarase bibliografía específica nas sesións docentes presenciais.


Publicaranse referencias bibliográficas na plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V09301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232
As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional/V02M066V09230
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V09401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232
As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional/V02M066V09230
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Prácticas Externas/V02M066V09301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V10101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barreira Arias, Alberto José


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e abarreira@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Traballos e proxectos 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,
proxecto...Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todo o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das
horas) ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais)
sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos
coñecementos e competencias acadadas polos alumnos/as na materia e terá unha ponderación de 10 puntos
(100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
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M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229●


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187●


Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804●


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29
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• Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Traballos de aula O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Resolución de problemas e/ou exercicios
de forma autónoma


O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que non siga o procedemento de avaliación continua deberá realizar un traballo e un exame vinculados ambos
cos núcleos temáticos da disciplina, tendo o traballo un valor do 40% e o exame do 60%.


Bibliografía. Fontes de información 


LIBROS


Camps, Victoria (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


Caride, José A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.


Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


Colom, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


Delors, Jacques (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.


Esteve, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


Penac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


Puig, José Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.


Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.


Vázquez, Victoria; Escámez, Juan y García, Rafaela (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva


           pedagogía. Valencia: Brief.


REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


 


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


Páxina 2 de 6







 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A18
A20


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70
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Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V10103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Cid González, Antonio Pedro


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e antopedronio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


O currículum é o eixo sobre o que se desarrolla a labor educativa, tanto nos aspectos conceptuais
(concepcións, compoñentes, niveis,...)como nos procedimentos (procesos de deseño, posta en práctica,
avaliación,...). De ahí a importancia do dominio dos contidos que vamos a traballar neste módulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desarrollar proxectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar o currículum oficial ó contexto sociocultural.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A28
B1
B2


Programar e implementar os procesos de avaliación: coñecemento e habilidade de
implementación de procesos avaliadores.


saber
saber facer


A41
A45
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Empregar diferentes metodoloxías en función do proceso de ensino-aprendizaxe,
adecuando os aspectos, procesos e criterios metodolóxicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A35
B3


Establecer procesos de mellora do proceso de E/A: analizando a interacción
profesor-alumno como base para o establecemento de novas estratéxias de acción
programadora durante a realización do proceso de E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A8
A9


Construir e seleccionar materiais didácticos adecuandoos ó saber facer dos alumnos.


saber
saber facer


A38


Crear deseños curriculares según os diferentes modelos, proxectando, en cada caso, a
toma de decisións dunha forma auto-reflexiva e crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B3


Dominar as diferentes técnicas e tipos de avaliación responsabilizandose dos procesos
avaliativos.


saber facer
Saber estar / ser


A41
A45
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais e lexislativas 


Currículum e teorías curriculares.
Orientacións teóricas do currículum.
Modelos de currículum.
Bases lexislativas. 


2.- Organización de centros educativos. 


Organización do alumnado.
Organización do profesorado e liderazgo.
Organos colexiados do centro escolar.
Documentos institucionais. 


3.- Compoñentes didácticos. Competencias.
Obxectivos: tipos e redacción.
Contidos: selección e secuenciación.
Metodoloxía: principios e estratexias.
Actividades:organización da aula e secuenciación da actividade.
Recursos didácticos.
Avaliación do proceso de E/A. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33


Traballos de aula 11 22 33


Traballos e proxectos 0 2 2


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proxectos, metodoloxía activa e
colaborativa cuio obxectivo é que o alumno alcance o dominio duns contidos mediante a
realización dun proxecto que, seguindo a Edwards (2000) consta dos seguintes pasos: Planificación
da investigación, selección do tema, recollida da información, aplicación, análise dos datos,
informe, seguimento e avaliación
O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente o
longo do curso. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun producto escrito no ordenador.
O profesor ofrecerá posibles temáticas para este proxecto. A elaboración levarase a cabo a medida
que se aborden as diferentes unidades temáticas nas clases maxistrales. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realizaran se prácticas autónomas a traves das diferentes plataformas didácticas na busqueda de
información. 


Páxina 4 de 6







Sesión maxistral Durante as sesións maxistrais realizaranse as explicacións teóricas dos temas e aclararanse as
dúbidas surxidas na elaboración do proxecto correspondentes a cada tema abordado.
O alumno disporá dun texto base para o seguimento do programa así como dunha guia na
exposición das unidades temáticas. 


Traballos de aula Durante as clases presenciais faranse exercicios concretos coa finalidade de que o alumno adquira
e consolide determinados procedimentos que, mais tarde, deberá formalizar de xeito autónomo no
proxecto.
Neste senso o alumno presentar´ó final do curso as seguintes evidencias:
1.- redacción dunha orde do día para unha reunión de departamento.
2.- Redacción dunha acta de reunión semanal do deprtamento.
3.- Deseño dunha U.D. facendo especial énfase na metodoloxía e avaliación.
4.- Glosario de termos e mapa conceptual dos documentos traballados (extensión maxima 5 folios). 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Farase un seguimento dos traballos


Proxectos Farase un seguimento dos traballos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Calificaranse as actividades de aula para a comprobación da consolidación dos aprendizaxes
e para unha retroalimentación positiva. (1 punto). 


10


Proxectos Realización dunha U.D. para a que o profesor proporá temáticas pero o alumno poderá,
escoller temática e curso de implementación. 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria
Os criterios de corrección son:
1.- Utilización e dominio dos coñecementos dispoñibles nos documentos traballados, contraste e
fundamentación do aprendido.
2.- Comprensión das ideas básicas contidas nos materiais analizados e traballados.
3.- Elaboración da expresión.
4.- Capacidade receptiva para a mellora do rendimento académico.
5.- Crítica razoada de posicións e feitos fundamentais, argumentos, vocabulario propios da materia.
6.- Claridade expositiva e habilidade comunicadora.
7.- Estructura correcta na presentación do proxecto (seguir estructura con elementos prescriptivos).
8.- Calidade das aportacións e innovacións e compromiso nas tareas.


Bibliografía. Fontes de información 


Canton Mayo, I. y Pino Juste, M.R., Diseño y desarrollo del currículum, Alianza Editorial, 2011


Cid, A.P., Diseño y desarrollo del currículum.Manual de programación, Andavira, 2010


Antunez, S. y Gairin, J., La organización escolar. Práctica y fundamentos, Editorial Grao, 1996


Bandez Angel, J., Programación de unidades didácticas segun ambientes de aprendizaje, Inde, 2000


Barbera Albalat, V., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular, uela española, 1999


González González, M.T., Organización y gestión de centros escolares, Prentice-Hall, 2003


Herrera Lara, J.A.; Manjon, D.G. y Vidal, J.G., Guia para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria, EOS, 2005


Medina Rivilla, A. y Savador Mata, F., Didáctica general, Prentice-Hall, 2002


Rodriguez Dieguez, J.L., La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del profesor,
Aljibe, 2004


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas 


Materia Bases para a
Ensinanza e a
Aprendizaxe das
Linguas


     


Código V02M066V10233      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Sueiro Justel, Joaquín


Profesorado Sueiro Justel, Joaquín


Correo-e jsueiro@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso da ensinanza da Lingua e Literatura
Buscar, obter e procesar información, transformala en coñecemento e aplicala ao proceso da
ensinanza da Lingua e Literatura
Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas adaptadas aos estudantes
Adquirir estratexias para estimular o esforzo e a aprendizaxe dos estudantes
Adquirir criterios de elaboración e selección de materiais didácticos de Lingua e Literatura
Integrar a formación en TICs na ensinanza da Lingua e Literatura


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A12
A32
A33
A41
A42
B1
B2


Contidos 


Tema  
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1. A tarea docente no mundo contemporáneo 


2. O ensino-aprendizaxe de español e galego 


3. A ensinanza-aprendizaxe de linguas:
Introducción.


4. A ensinanza da literatura 


1.1. O papel do docente no mundo actual
1.2 O docente de linguas 
1.3. O docente de linguas proprias e extranxeiras 


2. 1. Breve consideración histórica 
2.2. O español e o galego coma L1 e L2 no mundo actual.


3.1 Adquisición vs aprendizaxe 
3.2.Diferencias entre ensinanza aprendizaxe da L1 e L2
3.3.Conceptos fundamentais do proceso de ensinanza-aprendizaxe de L1
e L2 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 8 0 3 24 32


Presentacións/exposicións 3 0 6 18 21


Traballos tutelados 2 0 9 18 20


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Presentación por parte do docente dos temas fundamentáis 


Presentacións/exposició
ns


exposición oral por parte do alumnado dos traballos realizados 


Traballos tutelados Elaboración dun traballo dirixido polo docente sobre un caso derivado dos ocontidos teóricos 


Actividades introdutorias Explicación por parte do docente do curso, metodoloxías, avaliación, etc. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións Dirixir individualmente o traballo que ten que realizar o/a alumno/a


Traballos tutelados Dirixir individualmente o traballo que ten que realizar o/a alumno/a


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Presentación do traballo realizado baixo a dirección do docente 30


Traballos tutelados Preparación e elaboración dun traballo baixo a dirección do docente. 70


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder ser avaliados pola elaboración e defensa dun traballo, o/a alumno/a deberá asistir alomenos a un 85% das aulas. 


Caso de non facelo, poderá optar por un exame de teórico-práctico dos contidos no mes de xullo. 


Bibliografía. Fontes de información 


Austin, J.L, Cómo hacer cosas con las palabras: palabras y acciones, Barcelona: Paidós, 1988


Candlin, C. N. y Murphy, D. (Eds.)., Language Learning Tasks. , Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1987


Coll, C. , Psicología y Currículo, Barcelona: Ediciones Paidós., 1987


Zanón, J. (coord.) , La enseñanza del español mediante tareas, Madrid: Edinumen, 1999


Richards, J. &; Rodgers, Th., Enfoques y mátodos en la enseñanza de idiomas, Cambridge University Press, 2003


Arrarte G, Las tecnologías de la información en la enseñanza del español, Madrid Arco Libros, 2011


Recomendacións 
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Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria 


Materia Didáctica da
Lingua e
Literatura na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V10234      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento Lingua española


Coordinador/a Sueiro Justel, Joaquín


Profesorado Sueiro Justel, Joaquín


Correo-e jsueiro@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contrastar co alumnado a experiencia docente de Secundaria e Bacharelato e de L2
Estudar o enfoque do ensino das Linguas Castelá e Galega en Secundaria e Bacharelato
Estudar o enfoque do ensino das Literaturas Galega e Española en Secundaria e Bacharelato
Analizar as perspectivas e metodoloxía da Lingua e Literatura en Secundaria e Bacharelato
Estratexias pedagóxicas e didácticas para co alumnado de Secundaria e Bacharelato
Analizar as posibilidades das TIC no ensino da Lingua e Literatura
Coller práctica e seguridade na avaliación e corrección en Lingua e Literatura.


saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A14
A18
A22
A32
A38
A40
B2
B3


Contidos 


Tema  
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1. A interdisciplinariedade e os contidos
transversais na clase de Lingua e Literatura.
2. Da competencia lingüística á competencia
comunicativa.
3. Lingua(s) e sociedade.
4. Principais metodoloxías de
ensinanza-aprendizaxe 
5. Aplicación dos estudos teóricos ó caso do
español e do galego
6. A literatura na aula de secundaria e
bacharelato 
7. A unidade didáctica e a programación de
lingua e literatura 


3.1.O Español e o galego no mundo
3.2. O español e o galego na Galiza. Implicacións metodolóxicas


4.1. Os chamados métodos tradicionais
4.2.Principais correntes metodolóxicas xurdidas na segunda metade do
século XX 
4.3. Cara un eclecticismo metodolóxico
5.1. Influencia dos factores extralingüísticos no proceso de aprendizaxe 
5.2 Exemplificacións dos procesos de aprendizaxe 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 12 0 3 36 48


Presentacións/exposicións 4 0 11 44 48


Traballos tutelados 8 0 2 16 24


Actividades introdutorias 1 0 4 4 5


Horas totais E: 125


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos principais temas do curso por parte do docente 


Presentacións/exposicións Presentación por parte do alumnado do traballo realizado sobre unha cuestión deribada dos
contidos da materia 


Traballos tutelados Realización dun traballo dirixido polo docente 


Actividades introdutorias Explicación do curso por parte do docente e encargo de lecturas introdutorias 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións realización dun traballo dirixido polo docente


Traballos tutelados realización dun traballo dirixido polo docente


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Presentación oral dun traballo realizado baixo a dirección do docente 30


Traballos tutelados Diseño, estruturación, organización e elaboración dun traballo dirixido polo docente 70


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para seren avaliados polo traballo e a súa defensa, os/as alumnos/as deberán asistir aolmenos ao 85% das aulas. Caso
contrario, deberán realizar un exame teórico-práctico no mes de xullo


Bibliografía. Fontes de información 


Cassany, D. , Enseñar lengua, Barcelona Grao, 1994


MAQUEO, A. M., Lengua, aprendizaje y enseñanza. El enfoque comunicativo: de la teoría a la práctica., México:
UNAM-LIMUSA Noriega Editores., 2004


centro virtual cervantes, , , 


González Gil María Dolores, CE BIBLIOGRÁFICO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA, DIDÁCTICA DE LA LITERATURA Y LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL, Cervantes, 2011


Bombini, Gustavo, Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura, Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2006


Alvarado Maite, Problemas de la enseñanza de lengua y literatura, Univertsidad de Quilmes, 2004


RUIZ BIKANDI, U., ABASCAL, M.D., CAMPS, A., LARRIGAN, L.M., MARGALLO, A.M.,MATEOS, M., MILIAN, M., R, Didáctica de la
Lengua Castellana y la Literatura., Barcelona Graò, 2011
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, Grupo Greal (Grupo de Investigación sobre la Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas) http://www.greal.cat, , 


, Darle a la Lengua (Felipe Zayas) http://www.fzayas.com/darlealalengua/, , 


Recomendacións 
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Materia Didáctica da
Lingua e
Literatura Galega
na Educación
Secundaria


     


Código V02M066V10236      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Guerra, Anxo


Profesorado Calvo Murás, Xosé Manuel
González Guerra, Anxo


Correo-e anxo@galegos.eu


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contrastar co alumnado a experiencia como profesores de secundaria e bacharelato saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
B2


2.Estudar o enfoque do ensino da Lingua Galega e Literatura en secundaria e bacharelato saber
saber facer


A4
B2


3. Analizar as perspectivas e metodoloxía da Lingua Galega e da Literatura en secundaria
e bacharelato.


saber
saber facer


A6
B3


4. Coller seguridade no trato co alumnado de secundaria e bacharelato en Lingua Galega
e Literatura


saber facer
Saber estar / ser


A8
B2


5. Analizar as posibilidades das TIC no ensino da Lingua Galega e Literatura en secundaria
e bacharelato


saber
saber facer


A40
B1


6. Coller práctica e seguridade na avaliación e corrección en Lingua Galega e Literatura en
secundaria e bacharelato


saber
saber facer


A12
A46
B2


Contidos 


Tema  
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CONTIDOS: 
- Anxo González:
Estratexias de aula, tics e literatura


1.- Recursos e estratexias do profesor na aula de Secundaria e
Bacharelato, Lingua Galega e Literatura.
Experiencias persoais e teoría.
2.- O DCB de Lingua Galega e Literatura e a Programación de
departamento. Plan lector e itinerarios de lectura na materia de Lingua
Galega e Literatura. Normativa e Plan do IES Sánchez Cantón.
3.- Plan TICs e recursos tics na materia de Lingua Galega e Literatura. O
proxecto Abalar. Experiencias.
4.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 1: poesía 1. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
5.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 1: poesía 2. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
6.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 2: prosa. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
7.- A avaliación na aula de Lingua galega e literatura.
Análise dos resultados nas aulas do Sánchez Cantón.


CONTIDOS: 
- Xosé Manuel Calvo:
Estratexias de aula, sociolingüística, lingua 


1.- Reflexións previas sobre o rol do profesor, o protagonismo do alumno e
o clima da aula.
2.- A interdisciplinariedade e os contidos transversais dende a clase de
Lingua e Literatura Galega.
3.- Lingüística e/ou sociolingüística.
4.- Lingua(s) e sociedade. Interrelacións e complexidade: a variación.
5.- Da competencia lingüística á competencia comunicativa.
6.- Das actitudes ás condutas lingüísticas.
7.- Coñecementos, procedementos e actitudes.
8.- Do oral á escrita.
9.- Da teoría á práctica.
10.- Actividades grupais e personalizadas.
11.- Comprensión, elaboración e (auto)corrección de textos.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Seminarios 30 90 120


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 30 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Seminarios Sesións segundo o calendario oficial
Facultade de Tradución
Profesor Anxo González:
Sesión 1.- Recursos e estratexias do profesorado na aula de Lingua Galega e Literatura.
Sesión 2.- DCB. Plan lector de Lingua Galega e Literatura. 
Sesión 3.- Plan TIC de Lingua Galega e Literatura. Abalar
Sesión 4.- Didáctica da Literatura Galega 1. A poesía social. 
Sesión 5.- Didáctica da Literatura Galega 2. A poesía amorosa.
Sesión 6.- Didáctica da Literatura Galega 3. Prosa.
Sesión 7.- A avaliación na clase de literatura.


Profesor Xosé Manuel Calvo:
Sesión 8.- Reflexións previas sobre o rol do profesor, o protagonismo do alumno e o clima da aula.
Sesión 9.- A interdisciplinariedade e os contidos transversais dende a clase de Lingua e Literatura
Galega.
Sesión 10.- Lingüística e/ou sociolingüística.
Das actitudes ás condutas lingüísticas.
Sesión 11.- Lingua(s) e sociedade. Interrelacións e complexidade: a variación.
Da competencia lingüística á competencia comunicativa.
Sesión 12- Coñecementos, procedementos e actitudes.
Do oral á escrita. 
Sesión 13.- Da teoría á práctica.
Actividades grupais e personalizadas.
Sesión 14.- Comprensión, elaboración e (auto)corrección de textos.


Anxo González Guerra-Xosé Manuel Calvo:
Sesión 15.- Avaliación do alumnado e da actividade. Conclusións finais.
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Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Atención personalizada durante o desenvolvemento dos seminarios, no email dos dous
profesores e na FAITIC.


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Atención personalizada durante o desenvolvemento dos seminarios, no email dos dous
profesores e na FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Seminarios Asistencia a todas as sesións e participación activa en todos os seminarios 80


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Corrección de traballos e solucións didácticas 20


Outros comentarios e segunda convocatoria


              Avaliación será continua a través do seguimento do alumno, para o que é imprescindible a asistencia ás sesións
presenciais e a colaboración nas actividades propostas.


A nota será numérica: de 0 a 10 


Temario do exame final, en caso de non asistir ás sesións e realizar as tarefas con aproveitamento:


1.   Os obxectivos de Lingua e literatura galega na ESO


2.   Os obxectivos de Lingua e literatura galega no bacharelato


3.   Criterios de avaliación de Lingua e literatura galega na ESO


4.   Criterios de avaliación de Lingua e literatura galega no Bacharelato


5.   As competencias básicas e as TIC na materia de Lingua galega e literatura


6.   A metodoloxía na materia de Lingua galega e literatura nos IES


7.  O plan lector na materia de Lingua galega e literatura


8.  Distribución dos contidos de Lingua galega e literatura na ESO e Bacharelato


 


Bibliografía. Fontes de información 


www.ogalego.eu 
http://www.edu.xunta.es/web/teachers
http://www.xunta.es/linguagalega/o_galego_nas_novas_tecnoloxias
http://www.edu.xunta.es/centros/iessanchezcanton/aulavirtual (como convidado)
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/
Material subido ao Faitic


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Avaliación será continua a través do seguimento do alumno, para o que é imprescindible a asistencia ás sesións presenciais
e a colaboración nas actividades propostas. Asi como a entrega puntual dos traballos e probas de avaliación.


A nota será numérica: de 0 a 10
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Código V02M066V10235      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Varela Portela, María Concepción


Profesorado Varela Portela, María Concepción


Correo-e m.concepcionvarela@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Os coñecementos filolóxicos non resultan suficientes na formación do futuro docente. Este debe saber como
aplicalos e transmitilos en función das diferentes situacións coas que se poida atopar. 
Nesta materia pretendemos aportar aos estudantes do máster as estratexias básicas para poder
desenvolverse axeitadamente na aula, co manexo de tódolos recursos que teñan ao seu alcance, para lograr
que os seus alumnos valoren a necesidade de estudar “Lingua e Literatura” e comprendan a importancia do
seu esforzo para obter a recompensa correspondente.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como a
la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes
y profesionales del centro.
2 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.
3 Diseñar y desarrollar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
4 Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para
aprender por si mismo y con otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
5 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y
abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
6 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
7 Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
8 Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los
estudiantes.
9 Integrar la formación en comunicación audiovisual-multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
10 Conocer estrategias y procedimientos de evaluación y entender la evaluación como un
procedimiento de regulación del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.
11 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización
cursada.
12 Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de
decisiones. 
13 Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios.


Universidade de Vigo Guía Docente da materia


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A48
A49
B1
B2
B3
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Obxectivos da materia (xenéricos e específicos)
1 O obxectivo xeral é complementar a formación dos estudantes na dirección do cometido
profesional ao que se encamiña. Deste xeito deberán finalizar o curso cunha visión realista e
actualizada do profesor de Lingua Castelá e Literatura en Secundaria e adquirir as destrezas
que se especifican no apartado correspondente para poder empregalas nun futuro.
2 Entre os obxectivos máis específicos está o de suscitar interese pola profesión e ter
consciencia da necesidade da reciclaxe continua, que requirirá investigar e estar informado
constantemente das novidades que poidan xurdir.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  
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1. Fuentes curriculares, objetivos, contenidos y
criterios de evaluación en los DCB de las áreas
de lengua gallega y literatura y de lengua
castellana y Del DCB al aula: estrategias y
elementos de la programación didáctica en el
área de lengua castellana y literatura.
2. El trabajo con la oralidad y la escritura en
lengua castellana en la educación secundaria. 
3. Recursos bibliográficos, audiovisuales e
informáticos para la enseñanza y aprendizaje de
la lengua y la literatura castellana en la ESO y el
Bachillerato.
4. Análisis y diseño de actividades didácticas en
el área de lengua castellana y literatura.
5. La evaluación de los aprendizajes en el área
de lengua castellana y su literatura: criterios e
instrumentos.
6. 6.Diseño de unidades didácticas para enseñar
lengua y literatura castellana en la educación
secundaria


DESARROLLO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO EN EL AULA
1. El trabajo con la oralidad y la escritura en Lengua castellana y
Literatura:
1.1 Literatura
1.2 Lengua
1.3 Didáctica de la expresión oral
1.4 Didáctica de la escritura
1.5 Tipologías textuales
1.6 Las habilidades comunicativas Técnicas dramáticas. 
1.7. El análisis crítico del discurso y su aprovechamiento en el aula. 
2. Recursos bibliográficos, audiovisuales e informáticos:
2.1. Herramientas tradicionales
2.1.1. Libros de lectura
2.1.2. La prensa
2.1.4. Bibliotecas escolares (*Contémplase a posibilidade de visitar unha
biblioteca escolar para desenvolver as actividades correspondentes in situ)
2.1.5. Otros recursos
2.2. Audiovisuales
2.2.1. Publicidad
2.2.2. CD audio
2.2.3. Cine y TV
2.3. Informáticos
2.3.1. Internet. 
2.3.2. Nuevos géneros discursivos en Internet.
2.3.2. La Webquest
2.3.3. El Messenger
2.3.4. El blog
2.3.5. Aula virtual
3. Análisis y diseño de actividades didácticas
3.1. Formación del profesorado y práctica docente. 
3.2. La motivación 
3.3. La secuencia por tareas
3.4. Los proyectos de lectura.
3.5. Educación en valores 
3.6. Diseño de actividades.
3.7. Evaluación y adecuación de actividades. 
4. La evaluación
5 y 6. DCB y Unidades Didácticas
5.1. Introducción. Estructura y conceptos. 
5.2. Contextualización..
5.3.DCB. Currículos ESO 
5.4. DCB. Currículum Bachillerato.
5.5. Competencias.
5.6. Contenidos y objetivos.
5.7. Actividades.
5.8. Evaluación.
5.9. Medidas de atención a la diversidad.
5.10. Unidades Didácticas y proyecto Interdisciplinar.
5.11. Unidades Didácticas: Programación de Departamento y Memoria
anual.
5.12. Unidades didácticas y su relación con el PEC.
5.13. Las actividades extraescolares.
5.14. Unidades Didácticas interdisciplinares. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Outros 30 120 150


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición
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Outros Distribución das clases Horas presenciais Horas de traballo autónomo Total
Clases teóricas 15 minutos por sesión 
Actividades prácticas de aula 45 minutos por sesión 
Actividades de deseño e organización 20 minutos por sesión 


Análise de materiais didácticos impresos 20 minutos por sesión 
Traballo con aplicacións on-line de interés didáctico 20 minutos por sesión 
TOTAL 2 horas por sesión X 15 sesións 


Atención personalizada 


 Descrición


Outros
Distribución das clases Horas presenciais Horas de traballo autónomo Total
Clases teóricas 15 minutos por sesión 
Actividades prácticas de aula 45 minutos por sesión 
Actividades de deseño e organización 20 minutos por sesión 


Análise de materiais didácticos impresos 20 minutos por sesión 
Traballo con aplicacións on-line de interés didáctico 20 minutos por sesión 
TOTAL 2 horas por sesión X 15 sesións 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros Criterios principais de cualificación Tipo de instrumento/proba Ponderación


* Adquisición das competencias básicas Diario de clase 4


* Análise e deseño de unidades didácticas relacionadas coa materia Elaboración dunha Unidade
Didáctica* 3


* Dominio dos recursos bibliográficos, audiovisuais e informáticos Entrega de traballos e actividades
periódicamente 2


*Participación e actitude do alumnado na aula Seguimento na aula 1


**De non ter cualificación nas probas mencionadas, o alumno poderá ser avaliado de todo o anterior
nunha proba final Exame final 100


100


Outros comentarios e segunda convocatoria


Criterios principais de cualificación Tipo de instrumento/proba Ponderación


* Adquisición das competencias básicas Diario de clase 4


* Análise e deseño de unidades didácticas
relacionadas coa materia


Elaboración dunha Unidade Didáctica* 3


* Dominio dos recursos bibliográficos, audiovisuais
e informáticos


Entrega de traballos e actividades
periódicamente


2


*Participación e actitude do alumnado na aula Seguimento na aula 1


**De non ter cualificación nas probas mencionadas,
o alumno poderá ser avaliado de todo o anterior
nunha proba final 


Exame final 100


*O deseño da unidade didáctica conterá os apartados que inclúe o esquema básico da LOE para as programacións didácticas,
pero ademais incorporaranse necesariamente contidos relacionados cos seguintes bloques:


•       Literatura


•       Gramática


•       Oralidad


•       Educación en valores


Entre as actividades deseñadas non poden faltar algunhas ferramentas e técnicas coas que traballaremos na clase:


•       Webquest ou cazatesoros (a escoller)
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•       Hotpotatoes


•       Prensa ou publicidade (a escoller)


•       Uso da biblioteca escolar


Os recursos deben ser variados e non limitarse ao bolígrafo e o papel.


Bibliografía. Fontes de información 


Se lle entregará ao alumnado ao comezo de cada unidade


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Investigación e Innovación na Área das Linguas 


Materia Investigación e
Innovación na
Área das Linguas


     


Código V02M066V10237      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, María Rosa


Profesorado Pérez Rodríguez, María Rosa


Correo-e rosa@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Introdución á investigación na área das linguas, enfocada especialmente á mellora e innovación docente das
linguas (e literaturas) no ensino secundario. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación


saber A12


Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade
lingüística e as súas implicacións educativas.


saber A31


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber A40


Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un
procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.


saber A41


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber A42


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e
expor alternativas e solucións.


saber A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e
ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber A45


Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión
sobre a práctica.


saber A49


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos,
incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


Páxina 3 de 5







Contidos 


Tema  


1. A innovación docente na área das linguas Contidos e métodos. 


2. Aplicación das novas tecnoloxías ao ensino de
linguas. 


Recursos en internet. Ensino virtual. 


3. A avaliación no proceso de ensino-aprendizaxe Tipos de avaliación. Que e como avaliar.
Avaliar para ensinar, avaliar para cualificar.


4. A investigación en educación Investigación en linguas: temas, métodos. Investigación como recurso de
innovación educativa. Os estudios de caso. 


5. Como escribir un traballo de investigación Selección de tema, busca e organización de datos, normas de
presentación do texto. 


6. Como preparar unha presentación oral Presentación de traballos científicos e defensa de traballos académicos. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 1 2 4


Resolución de problemas
e/ou exercicios


8 0 2 16 24


Presentacións/exposicións 2 0 10 20 22


Titoría en grupo 2 0 3 6 8


Sesión maxistral 12 0 3 36 48


Traballos e proxectos 4 0 10 40 44


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Detección dos coñecementos previos do alumnado e dos seus intereses e motivacións.
Presentación dos obxectivos e contidos da materia. Aclarar os criterios de avaliación. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Formulación e resolución de problemas en pequenos grupos. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e os demáis estudantes dos resultados dun
traballo individual dirixido polo docente. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumnado mantén co profesorado da materia para
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun 
traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou
exercicios


O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Presentacións/exposicións O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Titoría en grupo O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Traballos e proxectos O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións O alumnado fará unha presentación oral ante o grupo dun traballo escrito
previamente entregado ao docente. 
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Traballos e proxectos O alumnado presentará un traballo escrito, individual, sobre un tema que acordará
co docente da materia. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Quen non acade o aprobado na primeira edición deberá someterse ao mesmo sistema de avaliación na segunda (xullo):
presentará un traballo escrito, individual, sobre un tema que acordará co docente da materia e, ademáis, fará unha
presentación oral deste ante o docente e, se é o caso, outros membros do grupo.


Bibliografía. Fontes de información 


Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya, Cómo presentar un trabajo académico.
Dispoñíbel en liña: (última consulta: 20/07/2012).


Servicio de Biblioteca de la Universidad de La Laguna, Cómo elaborar un trabajo. Dispoñíbel en liña: (última consulta:
20/07/2012). 
Walker, Melissa (1992): Writing research papers. New York: W W Norton & Co Inc. Citado pola edición española: Cómo
escribir trabajos de investigación. Traducido por José A. Álvarez.  Barcelona: Gedisa, 2000.


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Non hai recomendacións.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V10301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas/V02M066V10233
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria/V02M066V10235
Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria/V02M066V10234
Didáctica da Lingua e Literatura Galega na Educación Secundaria/V02M066V10236
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V10103
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V10104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V10401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 
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 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas/V02M066V10233
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria/V02M066V10235
Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria/V02M066V10234
Didáctica da Lingua e Literatura Galega na Educación Secundaria/V02M066V10236
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V10103
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101
Prácticas Externas/V02M066V10301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V10104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V02101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ojea Rúa, Manuel


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e moxea@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A1
A2
A5


Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7


Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.


saber
saber facer


A42
A43
A44
A48
A49
B3


Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría. saber
saber facer


B1
B2
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Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.


saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor
titorial.


saber
saber facer


A10
A11


Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos
así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A15
A30


Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1


Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.


saber
saber facer


A5
A6
A11
A12
B1


Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A7
A8
A36
A37


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B2
B3


Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A19
A20
A21


Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A11
A12
A22
A23
A24
A25
A26
A27


Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. saber
saber facer
Saber estar / ser


A28
A29
A30
A31


Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A26
A27
A28
A29
B1
B2


Contidos 
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Tema  


Bases conceptuais do ámbito disciplinar. Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 


Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 


Bases lexislativas da orientación e función tutorial. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas dificultades de aprendizaxe e
da atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a
atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a atención á diversidade. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions
curriculares. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions curriculares. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. Estratexias e
técnicas de orientación na tutoría. 


A participación das familias en centros e a súa
orientación. 


A participación das familias en centros e a súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 24 36


Resolución de problemas e/ou exercicios 14 20 34


Traballos tutelados 1 13.5 14.5


Outros 0 2 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Outras 0 0 0


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 0 0


Traballos e proxectos 0 0 0


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Aportacións teóricas. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realización de exercicios. 


Traballos tutelados Traballo materia. 


Outros Dossier. 


Actividades
introdutorias


Actividades introductorias. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas
e/ou exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outras Participación directa nas clases. Asistencia e participación. 20
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Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividades de aula: Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e
da posta en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Traballos e proxectos Traballo da materia: Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade,
innovación, actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


 


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 


 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.
LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.
MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.
MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona:
Graó.
MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.
MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.
MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer
SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.
 
ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE
 
-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229
-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187
-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080
-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580
-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466
-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804
 
 
ALGUNHAS WEBS DE INTERESE
 
-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
Prácticas Externas/O02M066V02301


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208


Materias que se recomenda ter cursado previamente
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Sistema Educativo e Educación en Valores 


Materia Sistema
Educativo e
Educación en
Valores


     


Código O02M066V02104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Dapia Conde, María Dolores


Profesorado Dapia Conde, María Dolores
Nogueiras Mascareñas, Luís Miguel


Correo-e ddapia@uvigo.es


Web   
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y
valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables
de la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Promover acciones de educación afectivoemocional, en valores e formación ciudadana. saber
saber facer
Saber estar / ser


A26


2. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y
la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la
educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de
las personas con discapacidad.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A28


3. Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales saber
saber facer
Saber estar / ser


A19


4. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país saber
saber facer


A24


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. Sistema educativo. los
agentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) y su evolución. 


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 14 12 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


Sesión maxistral 14 7.5 21.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Sesión maxistral El profesorado presentará los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Traballos de
aula


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20
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Traballos de aula Intervenciones y actividades prácticas 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajos 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Del Pozo, M.M. (Ed.) (2009). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Biblioteca Nueva.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Sarramona, J. (2000). Teoría de la educación. Barcelona: Ariel
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Trilla, J. (1993). La educación fuera de la escuela. Barcelona: Ariel.
Vázquez, V.; Escámez, J. e García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
REVISTAS
Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación.
Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de
Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


ía Docente a materia


NOTA:


Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas.


Recomendacións 
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Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V02103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ricoy Lorenzo, María Carmen


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e cricoy@uvigo.es


Web http://http://mpe.uvigo.es/index.php?lang=es 


Descrición
xeral


O Máster de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas da
Universidade de Vigo é de tipo profesionalizante e ten carácter oficial. Por tanto este máster, como os da súa
clase, desembocará na adquisición dun título universitario da área de Educación. A formación neste máster
está orientada a capacitar aos licenciados, arquitectos, inxeneiros e graduados en áreas específicas
(xeografía e histórica, tecnoloxía e informática, etc.) para desenvolver o labor como profesores/as de
secundaria.
O seu contido curricular no plano de estudos agrúpase ao redor de tres módulos (común, específico e
prácticum), cun total de 60 créditos anuais. A materia de Deseño Curricular e Organización de Centros
Educativos forma parte do módulo común, ten carácter obrigatorio e conta con 4,5 créditos ECTS. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito disciplinar. saber A1
A2


Dispor dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos
didáctico-organizativos sobre os que asente a práctica docente.


saber A1
A2


Contar cunha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades útiles para o
desenvolvemento da actividade docente.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A10
B1


Coñecer a lexislación da educacións secundaria obrigatoria, bacharelatos, formación
profesional e ensino de idiomas.


saber A13
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Ser capaz de identificar e aplicar os elementos didácticos o proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber
saber facer


A6
A9
A10
A21
A27
B1
B2


Identificar e promover modelos de liderato democráticos. saber
saber facer


A10
B3


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinais e multidisciplinais.


saber facer
Saber estar / ser


A16
B3


Ser capaz de promover o traballo en grupo do alumnado e compañeiros. saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
B3


Deseñar, producir e avaliar materiais curriculares. saber facer A18
A22
B2


Ser capaz de deseñar, planificar e avaliar proxectos e programas curriculares. saber facer A21
B1


Ser conscientes da importancia da comunicación e dos procedementos dialóxicos na
efectividade dos procesos de ensino-aprendizaxe.


saber facer
Saber estar / ser


A4
A9
A23
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica: Modelos de ensinanza e de currículo.
Modelos de liderazgo en educación e traballo en equipo. 


Estrutura e organización do ensino na Etapa de E.
Secundaria: 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum. 


Compoñentes didácticos e organizativos (deseño
didáctico): 


obxectivos, competencias, contidos, actividades, metodoloxía, principios e
estratexias, recursos didácticos, organización da aula, avaliación do
proceso de ensinanza-aprendizaxe, etc. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 25 33.5


Traballos de
aula


6 0 0 15 21


Metodoloxías
integradas


7 0 0 20 27


Traballos
tutelados


1 0 0 25 26


Cartafol/dossier 0 0 0 5 5


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral da docente apoiada en recursos didácticos, particularmente en medios audiovisuais
e TIC, así coma en diferentes estratexias dirixidas a acaptar a atención do alumnado e a motivalo. 


Traballos de aula Realización de actividades na aula baixo as directrices da profesora. O seu desenvolvemento
estará vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Metodoloxías integradas Desenvolvemento de diferentes actividades a partir da integración de prácticas con TIC,
microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Traballos tutelados A partir da proposta e directrices da profesora o alumnado desenvolverá un traballo monográfico
titelado sobre algunha parte dos contidos da materia que se vinculará na sua maior parte co
traballo autónomo. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Metodoloxías
integradas


Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia/seguimento das clases e participación. Ata 20


Traballos de aula Valoraranse a implicación e adecuación de actividades relacionadas coa parte teórica e
práctica da materia desenvoltas polo alumno/a na aula. 


Ata 10


Traballos tutelados Valorarase o documento do traballo monográfico presentado (en soporte impreso ou
dixital, segundo indicación do profesorado), estrutura e calidade do contido, emprego
axeitado de termos técnicos, orixinalidade, grao de innovación refletido e actualización
documental plasmada. 


Ata 40


Metodoloxías
integradas


Valorarase o desenvolvemento de competencias a partir da integración de prácticas
con TIC, microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Ata 25


Cartafol/dossier Valorarase a organización, calidade global do proceso de aprendizaxe e adquisición de
competencias e coñecementos reflectidos a través do eporfolio. 


Ata 0,5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic e tamén
é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: 
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O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
•    Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
•    De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008).  Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
•    Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill
•    Moral. C. (2010). Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza. Madrid: Pirámide.
•    Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


-    Aula Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177
-    Aula de Innovación Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178
-    Contextos Educativos.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328
-    Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-    Escuela Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511
-    Educación XX1.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
-    Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496
-    Estudios Sobre Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907
-    Praxis Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117
-    Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-    Qurriculum.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094
-    Revista Complutense de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127
-    Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-    Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS


-    Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-    CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica. 


Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos
principios implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla
consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”. 


O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.


Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 
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 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 
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 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 
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O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 


Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 


Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 8 24 32


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Presentación da materia e exposición de contidos 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Outros comentarios e segunda convocatoria
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres.Para obter unha avaliación positiva é preciso
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares.O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.
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O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente
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Código O02M066V02208      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
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Bacharelato,
Formación
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González González, Paulino


Profesorado González González, Paulino


Correo-e pauliglez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia de Tecnoloxía e Informática para o profesorado de Educación Secundaria plantéxase, neste
mestradro, como un complemento de formación dos futuros profesores de Tecnoloxía e Informática, que,
provenientes de distintos ámbitos científicos, deben coñecer a ampla variedade de contidos que se cursan
nos respectivos ensinos da Educación Secundaria. Preténdese, polo tanto, potenciar nos futuros docentes as
competencias básicas que logo eles mesmos terán que desenvolver nos seus alumnos de Educación
Secundaria, e así ser capaces de deseñar programas de actividades e de traballo que axuden aos seus
futuros alumnos a alcanzalas. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente
correspondente.


saber A1
A5


2. Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa,audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4
A8


3. Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. Saber estar /
ser


A16


4. Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer A17


5. Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
entornos educativos novos ou pouco coñecidos.


saber facer A18


6. Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
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7. Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32


8. Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. saber A33


9. Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas
para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A34


10. Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos
curriculares


saber A35


11. Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das
materias correspondentes.


saber A36


12. Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. saber facer A37


13. Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. saber A38


14. Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


Saber estar /
ser


A40


15. Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber A43


16. Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


17. Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


18. Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


1. Análise do currículo e recursos para a
aprendizaxe. 


2. Materiais de uso técnico. Estruturas. 


3. Máquinas e mecanismos. Electricidade e
electrónica. 


4. Control automático e robótica. Neumática e
hidráulica. 


5. Sistemas de comunicación: telefonía, radio e
TV 


6. Tecnoloxía e sociedade 


7. Manexo de simuladores: eléctricos,
electrónicos, mecánicos e neumáticos. 


8. Hardware e sistemas operativos. Internet e
redes informáticas. 


9. Seguridade cos equipos informáticos 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 12 0 0 23 35


Prácticas en aulas de
informática


5 0 0 25 30


Traballos tutelados 3 0 0 6 9


Presentacións/exposicións 5 0 0 30 35


Horas totais E: 109


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.36 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dos traballos a desenvolver polos estudantes. 


Prácticas en aulas de
informática


Manexo e avaliación de simuladores eléctricos, electrónicos, mecánicos e neumáticos de interés
didáctico 
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Traballos tutelados Actividades tuteladas: elaboración de traballos, actividades de avaliación 


Presentacións/exposicións Actividades de concreción e avaliación de contidos. Selección de contidos por cursos. Presentación
e discusión 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Prácticas en aulas de informática A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Nº de asistencias (excepcionalmente admítese a ausencia a 2 sesións),
calidade do discurso nas intervencións e/ou debates, emprego progresivo e
axeitado de termos técnicos. 


15


Presentacións/exposicións Presentación, calidade do contido, emprego axeitado de termos técnicos e
innovación. Exposición axeitada 


30


Prácticas en aulas de informática Análise e avaliación de simuladores. Organización, calidade e coherencia do
conxunto do contido e entrega en prazo. 


25


Traballos tutelados Traballos relacionados coas actividades de concreción e avaliación de
contidos. 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a duas sesións.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.
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- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Bibliografía. Fontes de información 


O profesor facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma Faitic poderanse consultar diversos materias e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Ao longo do curso indicaranse materiais complementarios recomendados para a preparación da materia: libros, revistas e
páxinas web de libre acceso, etc.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


 ·          Silva, F. (2005) Tecnología Industrial I. Madrid: McGraw-Hill.


·          Val S., González J., Ibañez J., Huertas J.L., Torres S.. (2005). Tecnología Industrial II. Madrid: McGraw-Hill.


·          Guash Vallcorba M.,.Borrego Roncal M, Jordan Arias J.. Electrotecnia. (2008). Madrid: McGraw-Hill.


·          Vejo P.. Tecnología. (2006). Madrid: McGraw-Hill.


·          García P., Ferro M., Ali I. (2008). Tecnología de la Información y la Comunicación. Madrid: Anaya


 


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


·          Barón M. (2004) Enseñar y aprender tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


·          Marpegán C.M., Mandón M.J., Pintos J.C. (2009). El placer de enseñar tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


·          Abad J.J. (1997)  Ciencia, tecnología y sociedad. Madrid: McGrawHill.


·          Vazquez Alonso A. (2010) Didáctica de la Tecnología. Madrid. Síntesis


 


PAGINAS WEB


·          Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad.  http://www.revistacts.net/


·          Recursos para las áreas de Tecnología ESO, Tecnología Industrial y Electrotecnia:  http://www.areatecnologia.com/


·          Fundación española para la Ciencia y Tecnología: http://www.fecyt.es/


·          En los resúmenes de cada uno de los temas tratados en el programa (en Faitic), se incluyen una relación de páginas
web con contenidos relativos a dichos temas.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria 


Materia Didáctica da
Tecnoloxía e
Informática na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V02211      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Antonio


Profesorado Pérez Rodríguez, José Antonio
Sanchez Cantón, Jesús M.


Correo-e jose.a.perez@edu.xunta.es


Web http://http://faitic.uvigo.es/index.php?option=com_faitic_acceso_cursos&Itemid=67&lang=gl 


Descrición
xeral


A Didáctica da tecnoloxía e da informática comprende a experiencia reflexionada da práctica docente nesta
materia incorporando os resultados da investigación levada a cabo pola comunidade científica. Nesta altura,
a didáctica da tecnoloxía forma parte dun conxunto amplo de coñecemento recollido na didáctica das
ciencias. Lonxe de constituir un conxunto de normas prácticas e protocolos de actuación a didáctica pasa a
ser progresivamente un corpo de coñecementos e como tal pode tratarse como calquera outra materia do
currículo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os modelos didácticos existentes. saber
saber facer


A1
A2
B1
B2
B3


Desenvolver criterios persoais sobre os diferentes modelos saber facer B1
B2
B3


Ser quen de elaborar actividades de ensinanza-aprendizaxe de acordo cos obxectivos e
criterios de avaliación propostos


saber
saber facer


A6
A10
B1
B2
B3
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Ser quen de elaborar un modelo de avaliación para unha unidade didáctica. saber
saber facer


A3
B1
B2
B3


Desenvolver criterios persoais sobre os diferentes modelos saber
saber facer


A3
B1
B2
B3


Ser quen de atopar, seleccionar e transformar recursos didácticos de diferente tipo saber
saber facer


A8
A10


Elaborar actividades e tarefas de profesor e alumnado saber
saber facer


A21
A37
A38
B1
B2
B3


Valorar a importancia dos plans de xestión da calidade nos centros educativos saber
saber facer


A13
B1
B2
B3


Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados saber
saber facer
Saber estar / ser


A40
B1
B2
B3


Transformar os currículos en programas de actividades de traballo. saber
saber facer


A1
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Tecnoloxía, ciencia e técnica. Historia da ensinanza de la tecnoloxía
Razóns que xustifican a súa presenza no currículo de secundaria. 


Modelos didácticos Académico
Resolución de problemas.
Desenvolvemento de proxectos.
Criterios de valoración dos modelos didácticos. 


O currículo Obxectivos 
Competencias
Contidos
Criterios de avaliación 


Unidade didactica Aspectos que debe contemplar.


A avaliación en tecnoloxía Avaliación inicial, formativa e final
Criterios de avalaición
Instrumentos de avaliación.
Proceso da avaliación
A cualifiación 


Os departamentos didácticos. Finalidade
Composición
Misión


A calidade no sistema educativo. Enfoque
Política
Planificación
Responsabilidade 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 10 20 30


Traballos de aula 8 32 40


Presentacións/exposicións 12 48 60
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Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


0 10 10


Traballos e proxectos 0 5 5


Estudo de casos/análise de situacións 0 5 5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Traballos de aula Elaboración de activides de ensinanza-aprendizaxe cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual ou en grupo dos traballos elaborados . 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos de aula
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Presentacións/exposicións
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Asistencia regular a clase. 
Puntualidade. 
Axustase a temporalidade prevista. 
Utilización da terminoloxía axeitada .
Axustarse aos criterios de avaliación de cada actividade
prevista.
Aplicación de ferramentas TIC 
Manexo de técnicas e métodos da especialidade. 


30
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Presentacións/exposicións Tratamento e profundidade dos contidos teóricos
aplicados a práctica. 


Emprego axeitado de termos relacionados coa materia. 


Entrega en prazo das actividades. 


Traballo en equipo se fose o caso 
Defensa do traballo desenvolvido. 


Contempla os criterios previstos na comunicación da
actividade.


Segue un orde na presentación 


30


Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


Calidade e coherencia do conxunto de contidos. 


Uso de bibliografía. 


Entrega en prazo. 


Contempla os contidos da materia. 


Estrutura interna dos documentos. 


10


Traballos e proxectos Calidade e coherencia do conxunto de contidos. 
Uso de bibliografía. 
Entrega en prazo. 
Contempla os contidos da materia. 
Estrutura interna dos documentos. 


20


Estudo de casos/análise de situacións Exposición de forma ordenada 
Orixinalidade nas presentación 
Aplicación de ferramentas TIC 
Manexo de técnicas innovadoras 
Utilización da terminoloxía axeitada. 
Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.


·         Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill


·         Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


·         Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria


·         Lexislación do Bacharelato de Galicia


·         Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest


·         Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrotécnia de Peter Bastión y otros. Akal


·         Programación por competencias, formación y práctica. Mª Julia Roldán Arredondo y otros. Pearson


·         Problemas y cuestiones de tecnología industrial. Antonio Domínguez y otros. Averroes


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


·         Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?
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·         Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.http://dialneunirioja.es/servlet/revista?


·         Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Qurriculum.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista Complutense de Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista REEA http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía 


Materia Organización da
Aula-Obradoiro
de Tecnoloxía


     


Código O02M066V02212      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Antonio


Profesorado Pérez Rodríguez, José Antonio
Sanchez Cantón, Jesús M.


Correo-e jose.a.perez@edu.xunta.es


Web http://faitic.uvigo.es/ 


Descrición
xeral


A materia de "Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía" plantéxase, neste master, como un
complemento específico de formación do futuro profesorado na área de Tecnoloxía da ESO, Tecnoloxía
Industrial, Electrotecnía e informática, que, proveniente de distintos ámbitos científicos e tecnolóxicos, deben
coñecer unha ampla variedade de contidos que se cursan nos respectivos ensinos da Educación Secundaria e
Bacharelato, coa idea de potenciar nos futuros docentes as competencias necesarias para o
desenvolvemento da súa labor docente, e así ser capaces de deseñar e programar actividades e proxectos
propias desta materia. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contextualizar o currículo que se imparta no centro docente. saber
saber facer


A1
A5
A13
A19
A24
A29
A32
A35
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto en equipo como individuais
adaptadas a a diversidade do alumnado


saber
saber facer


A2
A6
A8
A19
A21
A22
A25
A27
A31
A35
A36
A37
A38
A41
B1
B2


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención a equidade,
educación emocional e valores.


saber
Saber estar / ser


A3
A7
A9
A19
A20
A21
A26
A27
A28
A39


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do alumnado e promover a súa capacidade
para aprender a aprender


saber A2
A8
A12
A16
A17
A18
A19
A20
B3


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que fagan do centro un lugar de
participación e cultura


saber
saber facer


A3
A10
A11
A14
A16
A25
A30
A32
A39
B3


Elaborar actividades de formación aplicando diferentes metodoloxías. saber facer A2
A3
A4
A6
A10
A16
A21
A27
A38
B1


Valorar a importancia dos orzamentos e aproveitamento dos recursos dispoñibles no
departamento.


saber A13
A17
A25
A31
A38
B2
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Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados. saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A25
A31
A35
A36
A37
A38
A40
B1
B2
B3


Transmitir con precisión os coñecementos e ideas sobre o proceso de avaliación
contemplqndo cada un dos seus aspectos.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A12
A15
B3


Contidos 


Tema  


Recursos propios da aula taller - Normas de funcionamento: orden, seguridade e limpeza
- Aproveitamento do material e reciclaxe.
- Manexo correcto das ferramentas e útiles propios do taller.
- Recursos multimedia e ON-LINE para o aula taller de tecnoloxía.


Equipamentos específicos da área de tecnoloxía. - Biblioteca de apoio, e recursos educativos da web.
- Equipamento informático e medios audiovisuais
- Equipamentos eléctrico-electrónico
- Equipamento mecánico
- Manexo e uso das ferramentas
- Precaucións na utilización do instrumental de medida 


Planificación e distribución dos espazos
operativos da aula taller. 


- Distribución da aula para a realización de traballos individuais
- Distribución da aula para a realización traballos en equipo
- Manexo dos medios audiovisuais e informáticos


Desenvolvemento do traballo na aula taller - Planificación,e desenvolvemento de actividades utilizando o método e
observación
- Planificación, desenvolvemento e realización de proxectos técnicos
- Interacción entre os diferentes bloques de contidos 


Uso e mantemento da ferramenta en función do
seu manexo( manual,automático) e a súa
constitucións(mecánica, eléctrica, pneumática
etc). 


- Manexo das diferentes ferramentas
- Medidas de seguridade a nivel individual e colectivo.


Uso e mantemento de equipos de medición,
control e informáticos.


-Equipos de medición básicos da ESO.
-Equipos de control e medida do bacharelato.
-Equipos informáticos.
Procesos de medida.
Rexistro sistemático das mesmas.
Uso de escalas de lectura, precisión da medida.
Cálculo de magnitiudes.
Comparación de resultados medidos e calculados. 


Planificación e desenvolvemento de habilidades
e técnicas de traballo. 


Elaboración de plantillas para o desenvolvemento de actividades propias
da aula taller de tecnoloxía.
Propostas e avaliación.
O traballo manual como factor de desenvolvemento persoal.
Métodos de traballo na aula-taller. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Sesión maxistral 3 6 9


Prácticas de laboratorio 20 60 80


Presentacións/exposicións 7 28 35


Observación sistemática 0 1 1


Traballos e proxectos 0 15 15


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 10 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Prácticas de laboratorio Desenvolvemento de proxectos técnicos relacionados cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual das memorias técnicas dos proyectos realizados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Sesión maxistral
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Prácticas de laboratorio
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Observación sistemática
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos e proxectos
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.
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Resolución de problemas e/ou
exercicios ? Titorización individual: Ao final das clases.


? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición de forma ordenada 
Orixinalidade nas presentación
Aplicación de ferramentas TIC
Manexo de técnicas innovadoras 
Utilización da terminoloxía axeitada.
Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Prácticas de laboratorio Asistencia regular a clase.
Axustase a temporalidade prevista.
Utilización da terminoloxía axeitada 
Aplicación de ferramentas TIC
Manexo de técnicas e métodos da especialidade.
Puntualidade.
Tratamento e profundidade dos contidos teóricos aplicados a práctica.
Emprego axeitado de termos relacionados coa materia.
Entrega en prazo das actividades.
Traballo en equipo
Contempla as normas de seguridade
Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller
Organización, división do traballo. 


50


Traballos e proxectos Calidade e coherencia do conxunto de contidos.
Uso de bibliografía.
Entrega en prazo.
Participación nos distintos proxectos técnicos.
Contempla os contidos da materia.
Estrutura interna dos documentos.


30


Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de propostas teóricas relacionadas cos contidos da
materia. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar ata 20% das sesións presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polas profesoras na clase e é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


·         Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
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·         Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill


·         Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


·         Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria


·         Lexislación do Bacharelato de Galicia


·         Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest


·         Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrotécnia de Peter Bastión y otros. Akal


·         Programación por competencias, formación y práctica. Mª Julia Roldán Arredondo y otros. Pearson


·         Problemas y cuestiones de tecnología industrial. Antonio Domínguez y otros. Averroes


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


·         Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177


·         Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178


·         Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328


·         Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


·         Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511


·         Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454


·         Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496


·         Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907


·         Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117


·         Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


·         Qurriculum.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094


·         Revista Complutense de Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127


·         Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


·         Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


·         Revista REEA http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm


Recomendacións 
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Membiela Iglesia, Pedro


Profesorado Membiela Iglesia, Pedro


Correo-e membiela@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40


Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


Páxina 3 de 5







   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


20


Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


40


Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na correspondente ao mes
de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán
con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais 


Materia Deseño de
Investigacións e
Propostas
Innovadoras en
Ciencias
Experimentais


     


Código O02M066V02206      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación
Dpto. Externo


Coordinador/a Michinel Álvarez, Humberto Javier


Profesorado Arias Correa, Azucena
Michinel Álvarez, Humberto Javier


Correo-e hmichinel@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A metodoloxía de investigación é a ferramenta que permite desenvolver coñecemento baseándose en
criterios estandarizados e transversais que permiten que sexa comunicable en diferentes campos e
disciplinas. Así mesmo, a investigación é un elemento básico no proceso de innovación educativa,
realimentándose entre ambas para xerar coñecemento e novas propostas que permitan mellorar o proceso
de aprendizaxe.
Dentro deste marco os contidos desta materia buscan promover no educador a procura de propostas
innovadoras e que respondan á realidade, permitindo mellorar a práctica docente a través da investigación
na aula. As bases deste proceso atópanse na investigación-acción, a cal integra no docente tres roles
fundamentais: ou de investigador, observador e educador; dándose para iso tres elementos básicos:
(1) o compromiso de pór sistematicamente en cuestión ou ensino impartido por un mesmo como base
de desenvolvemento;
(2) o compromiso e a destreza para estudar ou propio modo de ensinar;
(3) o interese por cuestionar e comprobar a teoría na práctica mediante o uso de devanditas
capacidades.
Finalmente outro aspecto que debe ser tratado polos docentes son as posibilidades que brinda a utilización
das novas tecnoloxías da información e a comunicación (TICs) como ferramentas no proceso de innovación
e investigación educativa. 
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 
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 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un
lugar
de participación e cultura na contorna no que está situado


saber facer A3
A8
B3
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Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación Saber estar / ser A25
A28
B3


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais


saber facer A3
A6
B3


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
contornas
educativas novos ou pouco coñecidos.


saber A1
A25
B1


Coñecer os procesos de interacción e comunicación no aula e no centro, abordar e
resolver
posibles problemas.


saber
saber facer


A18
A19
B2


Contidos 


Tema  


Análise crítica do desempeño da docencia e das
boas prácticas. 


Profesor investigador en acción. 


Avaliación dos procesos educativos metodoloxía e técnicas básicas. 


Identificación de problemas relativos á ensinanza
e á aprendizaxe. 


Conocer y cambiar la práctica educativa 


Deseño, desenvolvemento e avaliación de
investigacións para resolver problemas de
aprendizaxe. 


Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad 


Investigación, innovación e as boas prácticas. Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones 


O profesor innovador. Enseñar en la sociedad del conocimiento 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 23 28


Titoría en grupo 3 0 3


Presentacións/exposicións 4 18 22


Traballos tutelados 4 0 4


Debates 2 0 2


Sesión maxistral 6 0 6


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización en pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais 


Titoría en grupo sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais 


Presentacións/exposició
ns


Exposicións con pequenos grupos, dentro da aula. 


Traballos tutelados Realización de traballos co asesoramento persoalizado dos profesores da asignatura 


Debates sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado. 


Sesión maxistral A realizar polo profesor de xeito presencial. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
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Traballos de aula · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Titoría en grupo · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Presentacións/exposicións · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Traballos tutelados · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Debates · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia 20


Traballos de aula Entrega trabajos 20


Titoría en grupo Asistencia 10


Presentacións/exposicións Presentacion 20


Traballos tutelados Entrega trabajos 20


Debates Asistencia 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.
Cervera, D. (2010). Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas. Ed. Graó: Barcelona.
Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.
Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.
López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el
constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.
Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación
para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
Secretaría General Técnica.
Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.
Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:
McGraw Hill.
Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-
Prentice Hall.
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Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V02301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas
realizada por el tutor a través:
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un
cuestionario (que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe
incluir, además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del
alumno correspondiente.
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento
de horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el alumno.
La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la memoria
desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa, contenido,
justificación y argumentación, competencias docentes y discentes implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/O02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/O02M066V02206
Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas/O02M066V02210
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
Orientación e Función Titorial/O02M066V02101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V02401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Páxina 3 de 4







Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/O02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/O02M066V02206
Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas/O02M066V02210
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
Orientación e Función Titorial/O02M066V02101
Prácticas Externas/O02M066V02301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V05101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fontão, María del Pilar


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e mpfontao@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


Páxina 2 de 6







 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa función
docente. 
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. 
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza. 
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. 
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor titorial. 
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos así
como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os que
debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades técnico-profesionais
para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así como
de apoio ás familias.


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade. 
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares. 
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 9 19 28


Traballos tutelados 1 30 31


Cartafol/dossier 0 2 2


Outras 0 0 0


Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


6.5 19 25.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Atención personalizada 


 Descrición
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Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Cartafol/dossier A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de
formación. 
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Outras Asistencia e participación 20


Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios
prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada,
aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


Universidade de Vigo                                                                                    Guía Docente da materia


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
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MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


 


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


 


-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


 


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


 


-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica de intervención educativa afunda as súas raíces no sistema de ideas, procedemientos e
valores que os seus fins lle asignan. A posición do profesional do campo educativo que quere educar sen ter
unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional coma a daqueloutro que quere guiar a alguien
sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.Esta é a razón pola que antes de deseñar o
desenvolvemento de cualquera intervención pedagóxica, o profesorado debe ter clara unha Teoría da
Educación que guíe a determinación dol proceso educativo e a selección dos medios para logralo. Por iso, e
en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse exclusivamente a
cuestións teóricas sobre a educación e polo tanto alonxadas das realidades educativas, incide sen embargo
en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación significa conocer para
facer, saber para despois aplicar mellor as innovacións educativas e, en definitiva, para mellorar a calidade
da educación. De seguido, é obrigado determinar que entendemos por educación, xa que ao ser un termo de
uso habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún xeito, calquera se atrevería a dar unha
definición de educación. Ademáis, existen moitos conceptos afines á a educación como formación, ensinanza,
aprendizaxe, instrución, capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos semellantes e que
deben diferenciarse para a súa correcta utilización. Así mesmo, a educación non se pode reducir a aquela
que é impartida nos espacios escolares 
-Educación Formal-, xa que as personas se educan máis aló de ela e os influxos que se reciben a partires de
outros medios son tanto igual ou máis potentes que aqueles outros que proceden da escola e mesmo
interfiren na súa acción. Polo tanto, é preciso traballar os conceptos de Educación Non Formal, definida como
o conxunto de procesos, medios e institucións específicas, e diferenciadamente deseñados en función de
explícitos obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do
sistema educativo regrado, e o de Educación Informal, que se referiría á aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nen sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida. Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou
tanto á Educación Non Formal como á Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola
sociedade, e da defensa da virilidade ou da guerra pasouse á defensa da paz ou da tolerancia, valores nos
que ata agora non educaba a escola e que a partires da transversalidade, como propoñía a LOXSE (1990), e
da inclusión da Educación en Valores da LOE (2006), sí serían incluídos nos seus contidos.Tendo en cuenta
que a salida profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria, é polo que un
bloque de contido se centra exclusivamente no sistema educativo, coa fin de introducir aol alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e as súas funcións
en relación coa acción educativa. De acordo con todo isto, se considerarán os axentes socioeducativos e as
súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado o as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción y desenvlvemento da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual se complementa cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro
(LOMCE – Ley Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 
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 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 
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 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A24
A26
B1


- Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en
relación con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria


saber A13
A14
A16
A24
A28
A31
B1
B3


- Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A18
A26
A28
A48
B1
B2
B3


- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A17
A19
A26
A28
B1
B3


Contidos 


Tema  
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Bloque temático 1.
O universo educativo: concepto de educación. Os
escearios educativos (Educación Formal, Non
Formal e Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3.Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escearios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5.Da escola tradicional ás escolas renovadas. 


Bloque temático 2. 
O sistema educativo. Os axentes socioeducativos
(educadores, estudantes, familia) a a súa
evolución. 


2.1 O sistema educativo. Análise histórico. LOXSE, LOCE, LOE, LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e postobrigatorias. A Ensiinanza Secundaria e o Bacharelato.
A Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. 
A Educación en Valores. 


3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Cara a unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía e estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado diante dos valores controvertidos.
3.5.A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


7 0 0 6 13


Traballos
de aula


7 0 0 6 13


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios
de forma
autónoma


0 0 0 40 40


Sesión
maxistral


14 0 0 7.5 21.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade onde se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a debe
encontrar as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Esta metodoloxía se emprega como complemento da lección maxistral. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven as propostas, exercicios ou comentarios sobre os textos presentados
na aula de clase baixo as directrices e supervisión do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Proposta de actividades (individuais ou grupais) nas que se formulan problemas ou cuestións
problemáticas relacionadas coa materia. O alumno/a, tanto individualmente como en grupo, debe
analizar e resolver os problemas de forma autónoma. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
ou directrices do traballo que permitan afondar ou complementar os contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Avaliarase a asistencia e grao de participación dos alumnos e alumnas nas
clases e o seguemiento que realicen das mismas. 


20


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliación dos exercicios ou actividades suxeridas polol profesor/a e
realizados polos alumnos e alumnas na aula 


15


Traballos de aula Valoración das actividades prácticas propostas na aula. Recollida de
intervencións educativas de aula 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


Valoración do traballo proposto polo profesor/a. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master ten modalidade de ensinanza presencial, polo tanto a asistencia ás clases e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, alomenos, do 80 % estando admitido faltar un 20 % da
presencialidade.


- O prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado en clase. É necesario cumplilos
para ser cualificados en avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliaión continua terá unha proba de avaliación, sobre os contidos nucleares
da materia, na data marcada no calendario do Master para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá o 100% da
puntuación e as súas características serán concretadas polo alumnado e o profesorado o día da presentación da materia e
cando se faga a consulta persoalmente.
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/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/


Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/ 


… (Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Traballo Fin de Master/O02M066V05401


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101


 
Outros comentarios
Este documento puede sufrir modificaciones derivadas de circunstancias sobrevenidas
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V05102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V05103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe.


saber


Establecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos sobre
os que se asenta a práctica docente


saber
saber facer


Definir a estrutura do sistema educativo español (en particular na etapa da E. Secundaria)
desde o seu marco lexislativo


saber


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular saber


Comprender a lóxica estrutural interna entre os compoñentes do deseño curricular e a
organización


saber
saber facer


Desenvolver actitudes, habilidades e destrezas propias dun profesional da educación Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica. Modelos de ensinanza e de currículo
Modelos de liderazgo en educación 


Estrutura e organización do ensino: Etapa de E.
Secundaria. 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum 
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Compoñentes didácticos e organizativos obxectivos, contidos, actividades, metodoloxía, principios e estratexias,
recursos didácticos, organización da aula, avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 20 24


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


7 45.5 52.5


Sesión maxistral 12 24 36


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Cuestions e tarefas que van xurdindo dos diferentes temas 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades de afondamento na materia, por exemplo o deseño dunha proposta de intervención
didáctica 


Sesión maxistral Exposicion dos principais contidos da materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Valoración das actividades realizadas na aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo de afondamento na materia 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic, e
tamén é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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Descrición
xeral


A materia de Ciencias Sociais na Educación Secundaria I ten por obxecto introducir ao alumnado no proceso
de construción científica e metodolóxica das Ciencias Sociais e ao seu tratamento e evolución no sistema
educativo español, con especial referencia á súa situación no actual currículo de Educación Secundaria e
Bacharelato. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


Páxina 2 de 5







 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias de Ciencias Sociais na Educación Secundaria. saber A33
A34
A35
B1


Coñecer o corpus didáctico esencial relativo aos procedementos de ensino-aprendizaxe das
Ciencias Sociais.


saber A35
A36
A44
B1


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe das Ciencias Sociais
potenciando procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias das
ensinanzas de Ciencias Sociais, de acordo co nivel e formación previa dos estudantes e a
orientación dos mesmos, tanto de xeito individual como en colaboración con outros docentes
e profesionais do centro.


saber facer A37
A38
A41
A43
B1
B2
B3


Buscar, obter, procesar e comunicar toda clase de información, transformala en
coñecemento e aplicala aos procesos de ensino-aprendizaxe nas materias de Ciencias
Sociais.


saber facer A38
A42
A45
B1
B3
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas no ámbito das Ciencias Sociais, tanto de
grupo como personalizadas, adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A38
A40
A42
A45
B1
B2


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por si mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
B1
B3


Contidos 


Tema  


1. As Ciencias Sociais 1.1. Áreas de coñecemento e construción académica. 
1.2. As ciencias sociais na etapa da globalización
1.3. Ciencias sociais: compartimentalización e interdisciplinariedade. 


2. As Ciencias Sociais: método científico e
enfoques 


2.1. A idea de Ciencia e a súa Historia.
2.2. Aproximación metodolóxica ás Ciencias Sociais.
2.3. Ciencia Política, Economía e Socioloxía: enfoques e evolución 


3. A utilidade social e educativa das Ciencias
Sociais: A formación en Humanidades 


3.1. Usos sociais e educativos do coñecemento.
3.2. A formación da cidadanía no século XXI: o saber das ciencias sociais 
3.3. A evolución das Ciencias Sociais no sistema educativo español. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 3 3 6


Traballos de aula 4 20 24


Traballos tutelados 2 20 22


Presentacións/exposicións 4 16 20


Titoría en grupo 2 1 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos da materia ou dos resultados
dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Titoría en grupo TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.
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Traballos
tutelados


TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Realización, presentación e/ou entrega, nas datas sinaladas e
conforme aos parámetros indicados, dos exercicios prácticos
indicados (o profesor pode decidir que estos exercicios se fagan
na aula). 


40


Traballos tutelados Presentación e entrega, na data sinalada dos traballos
realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado
(segundo estableza o profesor). Valorarase o marco teórico, a
estrutura e articulación do traballo, a reflexión crítica sobre as
fontes e a presentación formal do mesmo. 


60.
A realización de traballos
tutelados e a presentación na
aula dos mesmos suporán o 60
por cento da nota final.


Presentacións/exposicións Valorarase o xeito de presentar os materiais traballados e a
capacidade para fomentar o debate, a discusión e a
participación.


A realización de traballos
tutelados e a presentación na
aula dos mesmos suporán o 60
por cento da nota final.


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria oficial, mantendo a nota das probas/actividades xa
superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


Acemoglu, D. e J. Robinson (2013): "Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advise", Journal of Economic Perspectives,●


Vol. 27 (2), pp. 173-92.
Alt, J, Levi, M. e E. Ostrom (1999): Competition and Cooperation: Conversation with Nobelists about Economics and Political●


Science. Nueva York: Russel Sage Foundations.
Benejam, P. y J. Pagés (coord) (1997): Ciencias sociales : contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.●


Colomer, J. M. (2010): Ciencia de la Política: Una Introducción. Barcelona: Ariel.●


Cuadrado-Roura, J. R. (2008): "Por una Economía comprometida y con proyección hacia la realidad", en Jordán, J. M. y A.●


Sánchez (eds): Desafíos Actuales de la Política Económica. Madrid: Thomson-Civitas. 
Cuadrado-Roura, J. R. (2010): "Tres preguntas sobre la economía como ciencia y como práctica", Documento de Trabajo●


09/2010. Instituto Universitario de Análisis Económico y Social. Universidad de Alcalá. 
Della Porta, D. y M. Keating (eds) (2013): Enfoques y metodología en las ciencias sociales: una perspectiva pluralista.●


Madrid: Akal.
Ekelund, R. B. (1991): Historia de la Teoría Económica y de su Método. Madrid: McGraw-Hill.●


Lago Peñas, I. (2008): La lógica de la explicación en las ciencias sociales: una introducción metodológica. Madrid: Alianza.●


Sampedro, J. L. (2009): Economía Humanista: Algo más que cifras. Madrid: Debate.●


Recomendacións 
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Código O02M066V05218      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
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Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Cid Galante, Roberto


Profesorado Cid Galante, Roberto


Correo-e rcgalante@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o currículo das distintas materias vinculadas ás CCSS tanto na ESO como no
Bacharelato.


saber A1
A4
A13
A18
A34
B1
B2
B3
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Comprender de xeito integrado o proceso de ensino-aprendizaxe das ciencias sociais, a
xeografía, a historia e o arte, promovendo a interdisciplinariedade e o emprego dos
recursos axeitados.


saber
saber facer


A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A16
A18
A21
A32
A33
A36
A37
A38
A46
B1
B2
B3


Aplicar os coñecementos da investigación en didáctica das ciencias sociais á resolución de
problemas na práctica educativa: dinámicas grupais, traballo de campo e investigación,...


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A7
A8
A9
A10
A16
A18
A21
A23
A26
A35
A36
A37
A38
A39
A42
A48
B1
B2
B3


Promover o uso dos procesos de investigación na aula como base do desenvolvemento
profesional, potenciando os camiños de colaboración cos demais profesionais do ámbito
educativo


saber facer
Saber estar /
ser


A4
A5
A7
A9
A16
A22
A23
A25
A27
A35
A36
A37
A38
A42
A45
A46
B1
B2
B3
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Promover o recoñecemento, análise e atención das características diferenciais do alumnado,
segundo o seu desenvolvemento evolutivo, contextos familiares, sociais e culturais de
referencia como primeiro paso para propiciar a súa motivación.


saber facer
Saber estar /
ser


A7
A8
A9
A10
A11
A12
A15
A16
A19
A20
A22
A23
A25
A26
A28
A30
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


As Ciencias Sociais como área de coñecemento
escolar 


As Ciencias Sociais na ESO e no Bacharelato


Análise do currículo: Principios xerais, fins, obxectivos, contidos,
competencias básicas... 


A clase de Ciencias Sociais: a búsqueda da
interdisciplinariedade. Materiais e recursos. 


Programación 


A Unidade Didáctica e as súas alternativas: traballo por proxectos,
método ABP, estudo de caso, método de representación simbólica,...


Alternativas metodolóxicas: da lección maxistral participativa ao traballo
cooperativo


Procedementos e técnicas específicas do traballo
en Ciencias Sociais 


Dinámicas grupais. 
A asemblea.
O traballo de campo: a investigación. Tratamento e proceso de datos. 
Elaboración de informes. 
As TIC nas clases de Ciencias Sociais. 


A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe Proceso
Técnicas
Instrumentos
Autoavaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 8 36 44


Estudo de casos/análises de situacións 4 15 19


Presentacións/exposicións 6 24 30


Proxectos 2 10 12
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Saídas de estudo/prácticas de campo 4 15 19


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e
reunir información sobre o alumnado, así como
a presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos
sobre a materia obxecto de estudo. Bases
teóricas e directrices dos traballos a desenvolver. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análises dun feito, problema ou suceso real coa
finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo,
xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e
adestrarse en procedementos alternativos de
solución. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o
docente e o grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto... 


Proxectos Realización de actividades que permiten a
cooperación e enfrontan aos
alumnos, traballando en equipo, a problemas
abertos. Permiten adestrar, entre outras, as
capacidades de aprendizaxe en cooperación,
de liderado, de organización, de comunicación
e de fortalecemento das relacións persoais. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Actividades de aplicación dos coñecementos a
situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais
Desenvólvense en espazos non académicos
exteriores. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
&#61656; Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
&#61656; Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
&#61656; Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización
dos traballos, actividades, exames, etc. 
&#61656; Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
&#61656; Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
&#61656; Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
&#61656; Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización
dos traballos, actividades, exames, etc. 
&#61656; Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Estudo de casos/análises de situacións Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Presentacións/exposicións Avaliación individual por parte do docente da exposición de cada un dos
proxectos. Ficha de autoavaliación 


30


Saídas de estudo/prácticas de campo Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Proxectos Avaliación do documento elaborado en equipo. Análise por parte do
docente. Ficha de autoavaliación 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria
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- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a 4 horas das sesións
presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e  é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


- Aguirán Pradas, J.; Val González, J. C. (2007). El área de ciencias sociales: concepto, didáctica, contenidos, técnicas,
procedimientos y evaluación. Zaragoza: Fundación Investigación y Futuro.


- Della Porta, D.; Keating, M. (2013) Enfoques y metodologías en las ciencias sociales. Madrid: Akal


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


- Rosendo Ramos, David (2010). Las Ciencias Sociales y la nuevas tecnologías de la educación. Sevilla: Wanceulen.


- Sarramona, Jaume e outros (2011). Formación básica para los profesionales de la educación (Ciencias Sociales). Barcelona:
Ariel Editorial


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


- Bale, J. (1999). Didáctica de la Geografía en la escuela primaria. Madrid: Morat


- Benejam, P.; Pagés, J. (Coords) (1997). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación
Secundaria. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educadió Universitat Barcelona.


- Castellanos Vega, J.J. e outros (2011). Las TIC en la educación. Madrid: Anaya.


- Cooper, H. (2003). Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria. Madrid: Morata


- Domínguez Garrido, Mª C. (Coord.). (2004) Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid: MEC Morata


- Feito, Rafael (2011). Otra escuela es posible. Madrid: Anaya.


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


 ALGUNHAS REVISTAS DIXITAIS ÚTILES:


·         Ar@cne. Revista electrónica de recursos.  http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Geo Crítica. http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Revista digital de historia y ciencias sociales. http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Revista digital de claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Scripta Vetera. Trabajos de geografía y ciencias sociales. http://www.ub.edu/geocrit/sv-ig.htm


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS:


·         ArteHistoria.    http://www.artehistoria.jcyl.es/


·         Banco de imaxes e sons do MEC.   http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


·         Claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/
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·         CNICE- MEC, recursos para a ESO: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


·         Flashes de Geografía. http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html


·         Geoeduca.  http://www.juanjoromero.es/blog/


·         Geografía Plus.  http://www.educaplus.org/geografia/index.html


·         HIstoria de España.  http://www.almendron.com/historia/historia.htm


·         Historia siglo XX.  http://www.historiasiglo20.org/


·         La página de Peter.  http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/


Recomendacións 


Páxina 8 de 8



http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html

http://www.juanjoromero.es/blog/

http://www.educaplus.org/geografia/index.html

http://www.almendron.com/historia/historia.htm

http://www.historiasiglo20.org/

http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/





Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria 


Materia Economía,
Administración
de Empresas e
Comercio na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V05223      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Vaquero García, Alberto


Profesorado Iglesias Cañedo, José Felipe
Santos Castroviejo, Iago
Theotonio Arenas, Alfonso
Vaquero García, Alberto


Correo-e vaquero@uvigo.es


Web http://www.faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


A materia de Economía, Administración de Empresas e Comercio na educación secundaria forma parte do
módulo específico do Mestrado de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e
Ensino de Idiomas da Universidade de Vigo.
Trátase dunha materia obrigatoria e conta cunha asignación de 12 créditos ECTS. 
O Obxectivo básico da presente materia é capacitar ao alumnado para impartir docencia nas materias da
especialidade de Economía, establecidas na ESO e no bacharelato, e dos módulos formativos e PCPIs das
familias de Administración e Xestión e de Comercio e Marketing que se imparten na Formación Profesional.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


Páxina 2 de 6







 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o valor formativo e cultural da economía. Coñecer as competencias profesionais
adquiridas cos estudios profesionais afins
����������� ������ ��� �� �


saber A1


Coñecer os contidos que se cursan na ensinanza de economía na ESO e Bacheller e os
curriculums dos ciclos formativos das familias profesionais de administración de empresas e
comercio e marketing


saber A1


Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes da materia e as súas perspectivas para
poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A2


Coñecer contextos e situacións nos que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares.
Coñecer o perfil profesional correspondente aos titulados nos ciclos formativos.


saber A2


Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e aprendizaxe da Economía,
Administración de empresas e Comercio e Marketing.


saber A1
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Transformar os currículos en programas de actividades e traballo. saber facer A3
A45


Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. saber A4


Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes saber facer A16
B3


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber facer A39
A45


Coñecer e saber aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da Economía e o Obradoiro
de iniciativas emprendedoras, e ciclos formativos da especialidade.


saber A42
B3


Analizar criticamente o desenvolvemento da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber A38


Identificar os problemas relativos ao ensino e á aprendizaxe das Ciencias Sociais, e a FP,
respectivamente, e propoñer alternativas e solucións.


saber A13
A36


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e
ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber facer A36
A45


Contidos 


Tema  


A Economía como disciplina académica no ensino
secundario 


Análise histórico e situación actual. Modalidades, itinerarios, optatividade.
A Micro e Macroeconomía no currículo do Bacharelato. Achegas das
escolas do pensamento económico ao papel dos axentes económicos e as
súas relacións no contexto actual. Globalización, medio ambiente,
desenvolvemento sostible nos currículos das materias de Economía no
Bacharelato. A empresa coma sistema no currículo de Economía de 2º de
Bacharelato: Intencións educativas, obxectivos ou outros elementos
prescriptivos. Organización dos contidos. As intencións educativas e os
obxectivos escolares. 


O currículo do Obradoiro de iniciativas
emprendedoras 


Metodoloxía e recursos. Proposta de estratexias para o desenvolvemento
da creatividade, a iniciativa persoal, a autonomía e a responsabilidade do
alumnado na xeración e maduración de iniciativas emprendedoras.
Desenvolvemento de proxectos emprendedores en equipo, relacionados
co entorno socioeconómico e o perfil do alumnado de secundaria. 


Principios didácticos na ensinanza da Economía. Metodoloxía. Identificación de situacións socioeconómicas relevantes para
a ensinanza da Economía e proposta de actividades formativas.
Didactización de recursos multimedia. Integración das TICS no proceso de
ensinanza aprendizaxe. As fontes de información sobre a economía
galega e española. Utilización de portais educativos oficiais (IGE, Banco de
España...) coma recurso didáctico. Aprendizaxe colaborativo ou
cooperativo coma metodoloxía: deseño de actividades de aula. 


Procedementos e técnicas específicas Modelos económicos, Táboas estatísticas e series temporais,
representacións gráficas, obtención de información, propostas de
simulación. Proxecto empresarial. 


As ensinanzas de contido economico-empresarial A familia profesional de Administración de empresas, Comercio e
Marketing no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Ciclos
medios e superiores. PCPI. Lexislación básica sobre a FP. LOXSE; LOE;
Proxecto de Lei Orgánica para a mellora da calidade educativas (LOMCE),
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de xuño, das cualificacións e a Formación
Profesional. Ordenación académica. Saídas profesionais e situación do
mercado laboral. Expectativas da evolución da competencia profesional
esixida para os Técnicos e Técnicos especialistas das familias de
referencia. 


Estrutura dun título profesional: Do perfil profesional á cualificación. O currículo dos ciclos formativos.
Elementos prescriptivos do currículo. A aprendizaxe dos procedementos
como eixe organizador da actividade docente. Procesos de ensinanza
aprendizaxe. Metodoloxía específica. Proposta de actividades para a
aprendizaxe dos contidos conceptuais, procedimentais e e actitudinais.
Recursos. Talleres. Equipamento. TICS. 


O módulo do proxecto integrado Actividades de desenrolo. Identificación das necesidades de información.
Elección de fontes de información. Tratamento da información. Redacción
de informes. A FCT. Titoría. Obxectivos. Contidos. Avaliación. 


A avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe: estratexias e técnicas 


Criterios de avaliación e instrumentos de cualificación escolar. 
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Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 0 70 70


Traballos de aula 12 0 12


Presentacións/exposicións 22 0 22


Estudo de casos/análises de situacións 10 0 10


Sesión maxistral 16 0 16


Traballos e proxectos 0 110 110


Estudo de casos/análise de situacións 0 60 60


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados Realización de traballos tutelados polos profesores da materia 


Traballos de aula Realización de traballos na aula 


Presentacións/exposicións Presentacións de traballos 


Estudo de casos/análises
de situacións


Estudo de casos e situacións 


Sesión maxistral Clase maxistral 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Traballos e proxectos Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Estudo de casos/análise
de situacións


Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos e proxectos Realización e presentación de traballos e proxectos 60


Estudo de casos/análise de situacións Análise de casos e situacións. Participación activa nas sesións 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


    


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, ao 20% das sesións
presenciais. 


Os prazos das entregas das actividades, traballos, etcétera. serán comunicados polos profesores e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá que presentar os traballos que se lle encomenden que
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non tivera realizado dentro das actividades presenciais e unha proba escrita na data que marque o calendario do mestrado
para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 80% da puntuación e terá preguntas
de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia. O restante 20% da puntuación virá determinado pola
valoración dos traballos desenvolvidos.


Cualificación numérica de 0 a 10 segundo lexislación vixente (RD 1125/2003). A nota final é única e será fixada por acordo
dos  profesores do módulo.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.
BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
Consejo General del Colegio de Economistas de España (2013): Informe sobre la enseñanza de la economía, Madrid, disponible en
http://www.economistas.org/Contenido/EAL/INFORME%20OEE-CGCEE%20Ense%C3%B1anza%20Econom%C3%ADa%2026-02-13.pdf


Spiegel, A. (2006).Recursos didácticos y FP por competencias. Buenos Aires: BID/FOMIN; CINTERFOR/OIT.
Travé G. (2001). Didáctica de la Economía en el bachillerato. Madrid. Didáctica de las Ciencias Sociales.
Apuntamentos e material elaborado polos profesores que se porán a disposición do alumnado principalmente a través da
plataforma FAITIC
BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA
Consejo General del Colegio de Economistas de España (2011): Revista del Economía, núm. 4, disponible en
http://www.economistas.org/r3/05/web/index.html
Fernández martorell C. (2008) El aula desierta: la experiencia educativa en el contexto de la economía global. Editorial Intervención
cultural 2008.
Muro Jiménez J.M. (2008) Programación y Unidades Didácticas en Formación Profesional. Madrid. Editorial MAD.
Libros de Economía, Administración de empresas e comercio máis empregados na sensinanza
secundaria o bacharelato e os ciclos formativos.
Materiais para a preparación das oposición ao profesorado de secundaria:
ALGUNHAS WEBS DE INTERESE:
Páxina Web do MEC: http://www.educacion.es/portada.html
Páxina Web INCUAL: http://www.educacion.es/educa/incual/ice_incual.html
Páxina Web Consellería de Educación e O. U.: https://www.edu.xunta.es/portal/
Portal sobre economía en bachillerato: http://www.ecobachillerato.com/
Páxina Web da CiUG: http://ciug.cesga.es/index.html
Portal Ecomur: http://www.ecomur.com/
Portal Educared: http://www.educared.net/
Portal PYME do Ministerio de Industria:http://www.ipyme.org/esS/IniciativaEmprendedora/Paginas/IniciativaEmprendedora.aspx
Portal La economía en el cine:http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/ECONOMIA%20DE%20CINE.htm


Portal de recursos educativos: http://www.pangea.org/peremarques/estris.htm


Portal todo fp: www.todofp.es


Portal webeconomía: Recursos para la docencia en economiaen secundaria: http://www.webeconomia.com/


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais 


Materia Innovación e
Investigación nas
Ciencias Sociais


     


Código O02M066V05221      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Alén González, María Elisa


Profesorado Alén González, María Elisa
de Uña Álvarez, Elena
Padín Fabeiro, María Carmen
Prada Rodríguez, Julio


Correo-e alen@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CG4) Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe
nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer


(CT-1) Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer


(CT-2) Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer


(CT-3) Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarias. saber facer


(CE-E11) Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


(CE-E12) Analizar de modo crítico o labor docente empregando indicadores de calidade saber facer


(CE-E13) Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber facer


(CE-E14) Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer


Contidos 
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Tema  


• A función investigadora do docente de Ciencias
Sociais 


o Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa.
o Proceso de investigación en Ciencias Sociais. Tipos de deseño de
investigación.
o Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa.


• Estratexias de innovación na ensinanza das
Ciencias Sociais. 


• Os programas de autoavaliación e mellora.
Modelos de calidade e excelencia educativa. 


• A oferta de formacións institucional nos
diferentes niveis educativos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 50 60


Titoría en grupo 4 6 10


Traballos tutelados 8 48 56


Resolución de problemas e/ou exercicios 4 16 20


Sesión maxistral 4 0 4


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Presentacións/Exposicións: Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos
da materia ou dos resultados dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Traballos de aula Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Titoría en grupo Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Traballos tutelados Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula 40


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo 50


Resolución de problemas e/ou exercicios Presentacións/exposicións 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na correspondente ao mes
de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán
con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


BISQUERRA, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


CARRASCO, J. y CALDEDERO, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.
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EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


GARCÍA, A.L. (coordinador) y otros (1997): Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Enseñanza
Secundaria. Granada. GEU.


HARGREAVES, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


LATORRE, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


LICERAS, A. (2000): Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Ciencias Sociales. Granada, Grupo Editorial
Universitario.


LICERAS, A. (2005): La investigación sobre formación del profesorado en Didáctica de las Ciencias Sociales. Profesorado.
Revista de currículum y formación del profesorado. Vol. 8, nº 1 Didácticas Específicas. Publicado online en
www.ugr.es/recfpro/Rev81.html


LÓPEZ RUIZ, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el constructivismo en la
escuela. Málaga: Aljibe.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación para el
diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica.


PAGÉS, J. (1997): Líneas de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En P. Benejam y J. Pagés, Enseñar y aprender
Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona, UCE/Horsori.


PIZARRO, N. (1998): Tratado de metodología de las Ciencias Sociales. Madrid, Siglo Veintiuno Editores.


PRATS, J. (2001): Hacia una definición de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En I Congreso Nacional de
Didácticas Específicas. Las didácticas en las áreas curriculares en el siglo XXI. Granada, Grupo Editorial Universitario.


RUIZ TARRAGÓ, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


SANDÍN ESTEBAN, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw Hill.


SEVILLANO GRACÍA, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-Prentice Hall.


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 


Páxina 5 de 5



http://apac-eureka.org/revista/index.htm

http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html





Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V05301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V05217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V05218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria/O02M066V05223
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V05221
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V05104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V05401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V05217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V05218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria/O02M066V05223
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V05221
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101
Prácticas Externas/O02M066V05301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V05104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V04101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fontão, María del Pilar


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e mpfontao@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa función
docente. 
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. 
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza. 
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. 
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor titorial. 
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos así
como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os que
debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades técnico-profesionais
para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así como
de apoio ás familias.


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade. 
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares. 
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


1 0 0 0 1


Sesión
maxistral


9 0 0 19 28


Traballos
tutelados


1 0 0 30 31


Cartafol/dossier 0 0 0 2 2


Outras 0 0 0 0 0


Probas
prácticas, de
execución de
tarefas reais
e/ou simuladas.


6.5 0 0 19 25.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Cartafol/dossier A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de
formación. 


40


Outras Asistencia e participación 20


Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios
prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada,
aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


                   


Universidade de Vigo                                                                                    Guía Docente da materia


 


 


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.
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ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


 


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


 


-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


 


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


 


-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA
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Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica de intervención educativa afunda as súas raíces no sistema de ideas, procedemientos e
valores que os seus fins lle asignan. A posición do profesional do campo educativo que quere educar sen ter
unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional coma a daqueloutro que quere guiar a alguien
sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.Esta é a razón pola que antes de deseñar o
desenvolvemento de cualquera intervención pedagóxica, o profesorado debe ter clara unha Teoría da
Educación que guíe a determinación dol proceso educativo e a selección dos medios para logralo. Por iso, e
en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse exclusivamente a
cuestións teóricas sobre a educación e polo tanto alonxadas das realidades educativas, incide sen embargo
en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación significa conocer para
facer, saber para despois aplicar mellor as innovacións educativas e, en definitiva, para mellorar a calidade
da educación. De seguido, é obrigado determinar que entendemos por educación, xa que ao ser un termo de
uso habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún xeito, calquera se atrevería a dar unha
definición de educación. Ademáis, existen moitos conceptos afines á a educación como formación, ensinanza,
aprendizaxe, instrución, capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos semellantes e que
deben diferenciarse para a súa correcta utilización. Así mesmo, a educación non se pode reducir a aquela
que é impartida nos espacios escolares 
-Educación Formal-, xa que as personas se educan máis aló de ela e os influxos que se reciben a partires de
outros medios son tanto igual ou máis potentes que aqueles outros que proceden da escola e mesmo
interfiren na súa acción. Polo tanto, é preciso traballar os conceptos de Educación Non Formal, definida como
o conxunto de procesos, medios e institucións específicas, e diferenciadamente deseñados en función de
explícitos obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do
sistema educativo regrado, e o de Educación Informal, que se referiría á aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nen sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida. Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou
tanto á Educación Non Formal como á Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola
sociedade, e da defensa da virilidade ou da guerra pasouse á defensa da paz ou da tolerancia, valores nos
que ata agora non educaba a escola e que a partires da transversalidade, como propoñía a LOXSE (1990), e
da inclusión da Educación en Valores da LOE (2006), sí serían incluídos nos seus contidos.Tendo en cuenta
que a salida profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria, é polo que un
bloque de contido se centra exclusivamente no sistema educativo, coa fin de introducir aol alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e as súas funcións
en relación coa acción educativa. De acordo con todo isto, se considerarán os axentes socioeducativos e as
súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado o as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción y desenvlvemento da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual se complementa cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro
(LOMCE – Ley Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 
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 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 
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 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A24
A26
B1


- Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en
relación con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria


saber A13
A14
A16
A24
A28
A31
B1
B3


- Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A18
A26
A28
A48
B1
B2
B3


- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A17
A19
A26
A28
B1
B3


Contidos 


Tema  
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Bloque temático 1.
O universo educativo: concepto de educación. Os
escearios educativos (Educación Formal, Non
Formal e Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3.Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escearios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5.Da escola tradicional ás escolas renovadas. 


Bloque temático 2. 
O sistema educativo. Os axentes socioeducativos
(educadores, estudantes, familia) a a súa
evolución. 


2.1 O sistema educativo. Análise histórico. LOXSE, LOCE, LOE, LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e postobrigatorias. A Ensiinanza Secundaria e o Bacharelato.
A Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. 
A Educación en Valores. 


3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Cara a unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía e estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado diante dos valores controvertidos.
3.5.A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


7 0 0 6 13


Traballos
de aula


7 0 0 6 13


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios
de forma
autónoma


0 0 0 40 40


Sesión
maxistral


14 0 0 7.5 21.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade onde se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a debe
encontrar as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Esta metodoloxía se emprega como complemento da lección maxistral. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven as propostas, exercicios ou comentarios sobre os textos presentados
na aula de clase baixo as directrices e supervisión do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Proposta de actividades (individuais ou grupais) nas que se formulan problemas ou cuestións
problemáticas relacionadas coa materia. O alumno/a, tanto individualmente como en grupo, debe
analizar e resolver os problemas de forma autónoma. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
ou directrices do traballo que permitan afondar ou complementar os contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Avaliarase a asistencia e grao de participación dos alumnos e alumnas nas
clases e o seguemiento que realicen das mismas. 


20


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliación dos exercicios ou actividades suxeridas polol profesor/a e
realizados polos alumnos e alumnas na aula 


15


Traballos de aula Valoración das actividades prácticas propostas na aula. Recollida de
intervencións educativas de aula 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


Valoración do traballo proposto polo profesor/a. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master ten modalidade de ensinanza presencial, polo tanto a asistencia ás clases e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, alomenos, do 80 % estando admitido faltar un 20 % da
presencialidade.


- O prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado en clase. É necesario cumplilos
para ser cualificados en avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliaión continua terá unha proba de avaliación, sobre os contidos nucleares
da materia, na data marcada no calendario do Master para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá o 100% da
puntuación e as súas características serán concretadas polo alumnado e o profesorado o día da presentación da materia e
cando se faga a consulta persoalmente.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V04102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V04103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe.


saber A2


Establecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos sobre
os que se asenta a práctica docente


saber
saber facer


A2
A5
A9


Definir a estrutura do sistema educativo español (en particular na etapa da E. Secundaria)
desde o seu marco lexislativo


saber A1
A13


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular saber
saber facer


A2
A27
A38
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Comprender a lóxica estrutural interna entre os compoñentes do deseño curricular e a
organización


saber
saber facer


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A12
A13
A16
B3


Desenvolver actitudes, habilidades e destrezas propias dun profesional da educación Saber estar / ser A16
A49
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica. Modelos de ensinanza e de currículo
Modelos de liderazgo en educación 


Estrutura e organización do ensino: Etapa de E.
Secundaria. 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum 


Compoñentes didácticos e organizativos obxectivos, contidos, actividades, metodoloxía, principios e estratexias,
recursos didácticos, organización da aula, avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 20 24


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


7 45.5 52.5


Sesión maxistral 12 24 36


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Cuestions e tarefas que van xurdindo dos diferentes temas 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades de afondamento na materia, por exemplo o deseño dunha proposta de intervención
didáctica 


Sesión maxistral Exposicion dos principais contidos da materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Valoración das actividades realizadas na aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo de afondamento na materia 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic, e
tamén é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


AA.VV. (1997): “Evaluar, mejor que dar notas”, Cuadernos de Pedagogía, 259, 50-56.


Álvarez Fernández, M. (2000). El proyecto educativo de la institución escolar. Barcelona: Graó.


Alvárez Méndez, J.M. (1995): “Valor social y académico de la evaluación”, en A.A.V.V: Volver a pensar la educación, Vol II,
Madrid, Morata


Angulo Rasco, J.F. (1994): “¿A qué llamamos evaluación?: Las distintas acepciones del término evaluación o por qué no
todos los conceptos significan lo mismo”, en Angulo Rasco, J.F. y Blanco, N. (1994): Teoría y desarrollo del curriculum,
Málaga, Algibe


Antúnez, S.; Del Carmen, L.; Imbernón, F; Parcerisa, A; y Zabala, A. (1992): Del Proyecto Educativo a la Programación del
aula, Barcelona, Graó.


Area Moreira, M. (1993): Unidades didácticas e investigación en el aula, Las Palmas de Gran Canaria: Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
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Descrición
xeral


A materia de Ciencias Sociais na Educación Secundaria I ten por obxecto introducir ao alumnado no proceso
de construción científica e metodolóxica das Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historia e ao seu tratamento e
evolución no sistema educativo español, con especial referencia á súa situación no actual currículo de
Educación Secundaria e Bacharelato. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia na
Educación Secundaria.


saber A33
A34
A35
B1


Coñecer o corpus didáctico esencial relativo aos procedementos de ensino-aprendizaxe das
Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historia.


saber A35
A36
A44
B1


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe das Ciencias Sociais, a
Xeografía e a Historia potenciando procesos educativos que faciliten a adquisición das
competencias propias das ensinanzas de Ciencias Sociais, de acordo co nivel e formación
previa dos estudantes e a orientación dos mesmos, tanto de xeito individual como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A37
A38
A41
A43
B1
B2
B3
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Buscar, obter, procesar e comunicar toda clase de información, transformala en coñecemento
e aplicala aos procesos de ensino-aprendizaxe nas materias de Ciencias Sociais, Xeografía e
Historia.


saber facer A38
A42
A45
B1
B3


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas no ámbito das Ciencias Sociais, a Xeografía e
a Historia, tanto de grupo como personalizadas, adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A38
A40
A42
A45
B1
B2


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por si mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
B1
B3


Contidos 


Tema  


1. As Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historioa 1.1. Áreas de coñecemento/construción académica. 
1.2. Globalización e interdisciplinariedade/pluridisciplinariedade actual 


2. O método científico e as Ciencias Sociais, a
Xeografía e a Historia 


2.1. A idea de Ciencia e a súa Historia.
2.2. Aproximación metodolóxica ás Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. 


3. A utilidade social e educativa das Ciencias
Sociais a Xeografía e a Historia 


3.1. Usos sociais e educativos do coñecemento. 
3.2. A evolución das Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historia no sistema
educativo español. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 3 0 1 3 6


Traballos de aula 4 0 5 20 24


Traballos tutelados 2 0 10 20 22


Presentacións/exposicións 4 0 4 16 20


Titoría en grupo 2 0 0.5 1 3


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos da materia ou dos resultados
dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.
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Titoría en grupo TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Traballos
tutelados


TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Presentación e entrega, nas datas sinaladas e conforme aos parámetros indicados,
dos exercicios prácticos indicados. 


40


Traballos tutelados Presentación e entrega, na data sinalada dos traballos realizados de xeito individual
ou en grupo polo alumnado. Valorarase o marco teórico, a estrutura e articulación
do traballo, a reflexión crítica sobre as fontes e a presentación formal do mesmo. 


50


Presentacións/exposicións Valorarase o xeito de presentar os materiais traballados e a capacidade para
fomentar o debate, a discusión e a participación.


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria oficial, mantendo a nota das probas/actividades xa
superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


Alt, J, Levi, M. y E. Ostrom (1999): Competition and Cooperation: Conversation with Nobelists about Economics and Political
Science. Nueva York: Russel Sage Foundations.


Alted Vigil, A. y Sánchez Belén, J. A. (2005): Métodos y técnicas de investigación en Historia Moderna e Historia
Contemporánea. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces.


Aróstegui, J. (1995): La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Crítica.


— (2004), La historia vivida. Sobre la historia del presente. Madrid, Alianza.


Benejam, P. y J. Pagés (coord) (1997): Ciencias sociales : contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.


Cardoso, C. F. S. (1981): Introducción al trabajo de la investigación histórica. Conocimiento, método e historia. Barcelona,
Crítica.


—e Pérez Brignoli, H. (1977): Los métodos de la historia. Introducción a los problemas, métodos y técnicas de la historia
demográfica, económica y social, Barcelona, Crítica.


Colomer, J. M. (2010): Ciencia de la Política: Una Introducción. Barcelona: Ariel.


Della Porta, D. y M. Keating (eds) (2013): Enfoques y metodología en las ciencias sociales: una perspectiva pluralista. Madrid:
Akal.


Díaz Barrado, M.P. (coord..) (1998): Historia del tiempo presente. Teoría y metodología. Salamanca, Universidad de
Extremadura.


Ekelund, R. B. (1991): Historia de la Teoría Económica y de su Método. Madrid: McGraw-Hill.


Lago Peñas, I. (2008): La lógica de la explicación en las ciencias sociales: una introducción metodológica. Madrid: Alianza.


Rosentone, R.A. (1997): El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona, Ariel.


Thompson, P. (1988): La voz del pasado. Historia oral. Valencia, Edicions Alfons el Magnànim.


Sánchez Vigil, J.M. (1999): El universo de la fotografía. Prensa, edición, documentación. Madrid, Espasa Calpe.
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Vilches, L. (1997): La lectura de la imagen: Prensa, cine y televisión. Barcelona, Paidos.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Ciencias Sociais na Educación Secundaria II 


Materia Ciencias Sociais
na Educación
Secundaria II


     


Código O02M066V04218      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Cid Galante, Roberto


Profesorado Cid Galante, Roberto


Correo-e rcgalante@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o currículo das distintas materias vinculadas ás CCSS tanto na ESO como no
Bacharelato.


saber A1
A4
A13
A18
A34
B1
B2
B3
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Comprender de xeito integrado o proceso de ensino-aprendizaxe das ciencias sociais, a
xeografía, a historia e o arte, promovendo a interdisciplinariedade e o emprego dos
recursos axeitados.


saber
saber facer


A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A16
A18
A21
A32
A33
A36
A37
A38
A46
B1
B2
B3


Aplicar os coñecementos da investigación en didáctica das ciencias sociais á resolución de
problemas na práctica educativa: dinámicas grupais, traballo de campo e investigación,...


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A7
A8
A9
A10
A16
A18
A21
A23
A26
A35
A36
A37
A38
A39
A42
A48
B1
B2
B3


Promover o uso dos procesos de investigación na aula como base do desenvolvemento
profesional, potenciando os camiños de colaboración cos demais profesionais do ámbito
educativo


saber facer
Saber estar /
ser


A4
A5
A7
A9
A16
A22
A23
A25
A27
A35
A36
A37
A38
A42
A45
A46
B1
B2
B3


Páxina 4 de 8







Promover o recoñecemento, análise e atención das características diferenciais do alumnado,
segundo o seu desenvolvemento evolutivo, contextos familiares, sociais e culturais de
referencia como primeiro paso para propiciar a súa motivación.


saber facer
Saber estar /
ser


A7
A8
A9
A10
A11
A12
A15
A16
A19
A20
A22
A23
A25
A26
A28
A30
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


As Ciencias Sociais como área de coñecemento
escolar 


As Ciencias Sociais na ESO e no Bacharelato


Análise do currículo: Principios xerais, fins, obxectivos, contidos,
competencias básicas... 


A clase de Ciencias Sociais: a búsqueda da
interdisciplinariedade. Materiais e recursos. 


Programación 


A Unidade Didáctica e as súas alternativas: traballo por proxectos,
método ABP, estudo de caso, método de representación simbólica,...


Alternativas metodolóxicas: da lección maxistral participativa ao traballo
cooperativo


Procedementos e técnicas específicas do traballo
en Ciencias Sociais 


Dinámicas grupais. 
A asemblea.
O traballo de campo: a investigación. Tratamento e proceso de datos. 
Elaboración de informes. 
As TIC nas clases de Ciencias Sociais. 


A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe Proceso
Técnicas
Instrumentos
Autoavaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 8 0 0 36 44


Estudo de casos/análises
de situacións


4 0 0 15 19


Presentacións/exposicións 6 0 0 24 30


Proxectos 2 0 0 10 12
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Saídas de
estudo/prácticas de
campo


4 0 0 15 19


Horas totais E: 125


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e
reunir información sobre o alumnado, así como
a presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos
sobre a materia obxecto de estudo. Bases
teóricas e directrices dos traballos a desenvolver. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análises dun feito, problema ou suceso real coa
finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo,
xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e
adestrarse en procedementos alternativos de
solución. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o
docente e o grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto... 


Proxectos Realización de actividades que permiten a
cooperación e enfrontan aos
alumnos, traballando en equipo, a problemas
abertos. Permiten adestrar, entre outras, as
capacidades de aprendizaxe en cooperación,
de liderado, de organización, de comunicación
e de fortalecemento das relacións persoais. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Actividades de aplicación dos coñecementos a
situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais
Desenvólvense en espazos non académicos
exteriores. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
? Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización dos
traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas, entrega de
documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
? Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización dos
traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas, entrega de
documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Estudo de casos/análises de situacións Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Presentacións/exposicións Avaliación individual por parte do docente da exposición de cada un dos
proxectos. Ficha de autoavaliación 


30


Saídas de estudo/prácticas de campo Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Proxectos Avaliación do documento elaborado en equipo. Análise por parte do
docente. Ficha de autoavaliación 


40
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Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a 4 horas das sesións
presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e  é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


- Aguirán Pradas, J.; Val González, J. C. (2007). El área de ciencias sociales: concepto, didáctica, contenidos, técnicas,
procedimientos y evaluación. Zaragoza: Fundación Investigación y Futuro.


- Della Porta, D.; Keating, M. (2013) Enfoques y metodologías en las ciencias sociales. Madrid: Akal


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


- Rosendo Ramos, David (2010). Las Ciencias Sociales y la nuevas tecnologías de la educación. Sevilla: Wanceulen.


- Sarramona, Jaume e outros (2011). Formación básica para los profesionales de la educación (Ciencias Sociales). Barcelona:
Ariel Editorial


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


- Bale, J. (1999). Didáctica de la Geografía en la escuela primaria. Madrid: Morat


- Benejam, P.; Pagés, J. (Coords) (1997). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación
Secundaria. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educadió Universitat Barcelona.


- Castellanos Vega, J.J. e outros (2011). Las TIC en la educación. Madrid: Anaya.


- Cooper, H. (2003). Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria. Madrid: Morata


- Domínguez Garrido, Mª C. (Coord.). (2004) Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid: MEC Morata


- Feito, Rafael (2011). Otra escuela es posible. Madrid: Anaya.


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


 ALGUNHAS REVISTAS DIXITAIS ÚTILES:


·         Ar@cne. Revista electrónica de recursos.  http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Geo Crítica. http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Revista digital de historia y ciencias sociales. http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Revista digital de claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Scripta Vetera. Trabajos de geografía y ciencias sociales. http://www.ub.edu/geocrit/sv-ig.htm


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS:


·         ArteHistoria.    http://www.artehistoria.jcyl.es/


·         Banco de imaxes e sons do MEC.   http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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·         Claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/


·         CNICE- MEC, recursos para a ESO: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


·         Flashes de Geografía. http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html


·         Geoeduca.  http://www.juanjoromero.es/blog/


·         Geografía Plus.  http://www.educaplus.org/geografia/index.html


·         HIstoria de España.  http://www.almendron.com/historia/historia.htm


·         Historia siglo XX.  http://www.historiasiglo20.org/


·         La página de Peter.  http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria 


Materia Aprendizaxe e
Ensinanza de
Historia e
Historia da Arte
na Educación
Secundaria


     


Código O02M066V04219      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Martinez-Risco Daviña, Luis


Profesorado Martinez-Risco Daviña, Luis


Correo-e martinez-risco@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1.- Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe nas disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber A1
A4
A7
A14
A17
B1


2.- Estabelecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos
sobre os que se asenta a práctica docente nas disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber A2
A5
A13
B1


3.- Conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular nas disciplinas de
Historia e Historia da Arte.


saber facer A3
A5
A22
A27
A28
A33
A34
A35
A36
B2
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4.- Desenvolver capacidades para afrontar o deseño e posta en práctica de metodoloxías
didácticas axeitadas ás disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber facer A6
A8
A9
A10
A16
A17
A18
A33
B2
B3


5.- Potenciar unha actitude positiva e crítica cara o desenvolvemento da actividade
profesional do docente e do seu rol no proceso de ensino-aprendizaxe nas disciplinas de
Historia e Historia da Arte.


Saber estar /
ser


A9
A10
A17
A18
A21
A26
A28
A31
A32
A37
A38
A39
A47
B3


Contidos 


Tema  


A Historia como disciplina Evolución conceptual e metodolóxica.
As estratexias ensino-aprendizaxe da Historia e a súa evolución no Estado
español. 


A integración da Historia da Arte no ensino medio. A reflexión histórico artística como vía dunha formación integral. 


Perfís do alumnado de Historia. Dificultades de aprendizaxe.
Conceptualización.
As relacións espazo-temporais.
As variabeis históricas e a súa interrelación
A multicausalidade. 


Perfís do alumnado de Historia da Arte. Dificultades de aprendizaxe.
A problemática do vocabulario técnico.
A interpretación da imaxe artística
A relación da arte co medio cultural e social.


Metodoloxía e recursos Adaptación aos ritmos de aprendizaxe.
O tratamento da información e os usos das fontes no ensino secundario:
documentos, textos, imaxes, cartografía, prensa, ...
Recursos audiovisuais.
TICS.
Saídas didácticas.


A programación. Dificultades da programación.
O coñecemento da lexislación.
Adaptación da lexislación á nosa realidade. 


Avaliación. Criterios e procedementos de avaliación das aprendizaxes.
As ferramentas da avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


2 0 0 0 2


Sesión maxistral 14 0 0 40 54


Estudo de
casos/análises de
situacións


4 0 0 15 19


Saídas de
estudo/prácticas
de campo


6 0 0 15 21
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


4 0 0 20 24


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 6 10


Probas de
resposta curta


0 0 0 4 4


Probas de
resposta longa,
de
desenvolvemento


0 0 0 6 6


Probas prácticas,
de execución de
tarefas reais e/ou
simuladas.


0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Evolución histórica e o desenvolvemento recente das disciplinas de Historia e Historia da Arte, así
como as perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


Sesión maxistral 1.- Os procesos teórico-prácticos do ensino e aprendizaxe nas disciplinas de Historia e Historia da
Arte.
2.- Transformación dos currículos en programas de actividades e de traballo. 
3.-Criterios de selección e elaboración de materiais educativos.
4.- Propostas docentes innovadoras no ámbito das disciplinas de Historia e Historia da Arte. 
5.- A comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise e preparación dun tema de Historia, e preparación de recursos para o seu uso na aula. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Visita a un centro artístico. Propoñemos a catedral de Ourense. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Elaboración dunha guía didáctica sobre unha película ou documental para usar na aula. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Traballar textos históricos.
Traballar coa mitoloxía e a Biblia para comprender a Historia da Arte. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Estudo de casos/análises de situacións 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Saídas de estudo/prácticas de campo 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Resolución de problemas e/ou exercicios de
forma autónoma


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Probas de resposta curta 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Probas prácticas, de execución de tarefas
reais e/ou simuladas.


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Estudo de casos/análises de situacións Valoración do traballo.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


25


Saídas de estudo/prácticas de campo Valoración do traballo atendendo á súa orixinalidade e
calidade expositiva. 
Valorarase o correcto uso do idioma. 


20


Resolución de problemas e/ou exercicios de
forma autónoma


Valoración da calidade do traballo atendendo á súa
orixinalidade e calidade expositiva.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


20


Probas de resposta curta Valoración das respostas.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


5


Probas de resposta longa, de desenvolvemento Valoración das respostas.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


5


Probas prácticas, de execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Valoración do traballo atendendo á súa orixinalidade e
calidade expositiva. 
&lt;br&gt;Valorarase o correcto uso do idioma. 


25


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Aguirre, I. , Teorías y prácticas en educación artística, 2000, Pamplona. Universidad pública de Navarra


Altamira, Rafael. , La enseñanza de la Historia., 1997, Madrid. Akal


Armas Castro, Xosé (coordenador) , Ensinar e aprender historia na educación secundaria, 1994, Santiago de Compostela.
Universidade, Servicio 


Armas Castro, Xosé (coordenador) , Ensinar Historia de Galicia. Aspectos historiográficos e didácticos, 2002, Santiago de
Compostela. I.CE. 


Aussouline, Pierre. , En el nombre del arte. , 1990, Sabadell. Tiempos Modernos. 


Ávila Ruíz, R. Mª. , Historia del arte, enseñanza y profesores. , 2001, Sevilla. Díada. 


Benejan, P. y Pagés, J. (Coord). , Enseñar y aprender CCSS, Geografía e Historia en la Educación Secundaria., 2002 (3ª ed). ,
Barcelona. I.C.E. Universitat de Barcelona. 


Bermejo Barrera, José Carlos. , Pensa-la Historia. , 2000, Vigo. Ir Indo. 


Cruz Solís, Isabel de. , Enseñar Historia del Arte. Una propuesta Didáctica para Primaria y Secundaria. , 2009, Madrid. CCS. 


Cuesta Fernández, Raimundo, Sociogénesis de una disciplina escolar: la Historia. , 1997, Barcelona. Ed. Pomares Corredor


Cuesta Fernández, Raimundo, Clio en las aulas. La enseñanza de la Historia en España entre reformas, ilusiones y rutinas. ,
1998, Madrid. Akal. 


Dorfles, Gillo. , O devir das Artes. , 1998, Lisboa. Dom Quixote. 


Fernández Sebastián, Javier. , Cine e Historia en el aula. , 1989, Madrid. Akal


Gallego, Julián, El cuadro dentro del cuadro. , 1978, Ed. Cátedra S.A. 


Gaya Nuño, Juan Antonio. , El arte europeo en peligro, 1964, Barcelona. EDHASA.


Gombrich, E.H. , Historia del Arte, 1987, Madrid. Alianza. 


Martínez-Risco Daviña, Luís. , O ensino da historia no bacharelato franquista (periodo 1936-1951)- a propagación do ideario
franquista a traves dos libros de texto. , 1994, Sada. Ediciós do Castro. 


Martínez-Risco Daviña, Luís., Arredor da Historia de Galicia: Ensaios sobre o seu ensino e o nacionalismo, 1997, Espiral Maior.
A Coruña. 


Martínez-Risco Daviña, Luís., “De la inadaptación de la asignatura de ""Historia de España"" a la estructura del estado. El
problema de las naciones periféricas: el caso de Galicia” , 1998, I Congreso de Historia del tiempo presente. Cácere


Martínez-Risco Daviña, Luís., A disciplina de Historia no Estado español: Análise do debate sobre a reforma das
humanidades”., 1999, Arquivos da Memoria Nº 6/7. Lisboa. Colibrí. 


Ortega y Gasset, José, La deshumanización del arte y otros ensayos de estética. , 1987, Espasa Calpe. Colección Austral


Pérez Garzón, Juan Sisinio. , La gestión de la memoria. La Historia de España al servicio del poder, 2000, Barcelona. Crítica. 
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Sánhez Prieto, Saturnino. , ¿Y que es la Historia? Reflexiones epistemológicas para el profesorado de Secundaria. , 2005 (2ª
ed). , Madrid. Siglo XXI. 


VVAA. , La enseñanza de las CCSS. , 1989, Madrid. Visor.


- ÍBER, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. , , GRAO


- www.clasesdehistoria.com, , , 


- www.historiasiglo20.org, , , 


- www.didacticahistoria.org/paginas/recursos.htm, , , 


- www.arteenlasculturas.8m.com, , , 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Xeografía na Educación Secundaria 


Materia Xeografía na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V04220      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Grande Rodríguez, Manuel


Profesorado Grande Rodríguez, Manuel


Correo-e grande@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe na disciplina de Xeografía.


saber A1
A2
A5
A6
A7
A35
A36
B1


2 Estabelecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos
sobre os que se asenta a práctica docente na disciplina de Xeografía.


saber A1
A2
A3
A6
A42
A43
A44
B1
B2


3 Definir a disciplina de Xeografía dentro da estrutura xeral do sistema educativo español
desde os seus marcos lexislativos.


saber
Saber estar /
ser


A1
A5
A6
A37
B1
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4 Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular na
disciplina de Xeografía.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A7
A9
A10
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
B1
B2
B3


5 Desenvolver capacidades para afrontar o deseño e posta en práctica de metodoloxías
didácticas axeitada á disciplina de Xeografía.


saber
saber facer


A3
A4
A6
A7
A8
A17
A37
B2
B3


6 Potenciar unha actitude positiva e crítica cara o desenvolvemento da actividade
profesional do docente e do seu rol no proceso de ensino-aprendizaxe na disciplina de
Xeografía.


Saber estar /
ser


A16
A37
A38
A42
A43
B3


Contidos 


Tema  


1.- Características da Xeografía: Epistemoloxía e escolas. Análise e sinteses xeográficas. As interrelacións.
Modelos de organización disciplinar. A transformación didáctica e a
reconstrución histórica da disciplia. A Xeografía e a educación cidadá:
relacións sociais e problemas ambientais. 


2.- A Xeografía como disciplina escolar: organización dos contidos. As intencionalidades educativas e os
obxectivos escolares da Xeografía. Metodoloxía didáctica e estratexias
docentes. 


3.- Perfís de alumnado. Dificultades de aprendizaxe. Organización de espazos e materiais: a aula
de Xeografía. A cartoteca. Recursos: SIG, TICS, audiovisuais. Materiais e
instrumentos. O tempo do espazo escolar: a organización das actividades. 


4.- Procedementos e técnicas específicas. Procesos e dinámicas, Análise espacial. Representacións gráficas,
cartográficas e de sensores remotos. Traballo de campo: itinerarios e
saídas. O traballo na aula de informática. O traballo coas TIC nas aulas de
Xeografía, vantaxes e inconvenientes. 


5.- Programación e metodoloxía. Do currículo á aula. 


6.- Avaliación: criterios e procedementos de avaliación das aprendizaxes. Avaliación do
sistema escolar: profesorado, materiais e alumnado. As ferramentas da
avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 17 0 0 15 32


Traballos de aula 8 0 0 17 25
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Presentacións/exposicións 8 0 0 15 23


Proxectos 7 0 0 15 22


Traballos tutelados 6 0 0 10 16


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Estudo de casos/análise
de situacións


0 0 0 10 10


Traballos e proxectos 0 0 0 10 10


Cartafol/dossier 0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na a ula baixo as directrices e supervisión do
profesor. O seu desenvolvemento pode estar vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/o un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que permiten a cooperación de varias materias e enfrontan aos alumnos,
traballando en
equipo, a problemas abertos. Permiten adestrar, entre outras, as capacidades de aprendizaxe en
cooperación, de liderado, de organización, de comunicación e de fortalecemento das relacións
persoais. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de
lecturas, conferencias, etc. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.
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Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Estudo de casos/análise de
situacións


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Presentación, estructura, calidad del contenido, empleo apropiado de
términos técnicos, originalidad, innovación de las tareas realizadas en el
aula. 


15


Presentacións/exposicións Presentación, estrutura, contido, emprego axeitado de termos técnicos,
actualización documental, pertinencia e entrega en prazo. 


15


Proxectos Realización, exposición e defensa dun traballo en equipo 15


Traballos tutelados Traballo persoais titorizados. 
Presentación, estrutura, contido, emprego axeitado de termos técnicos,
actualización documental, pertinencia e entrega en prazo.


15


Estudo de casos/análise de situacións Redacción e exposición-defensa de programacións e unidades didácticas 15


Traballos e proxectos Redacción e exposición-defensa de materiais didácticos 15


Outros comentarios e segunda convocatoria


O 10% restante da avaliación corresponderase co rexistro de asistencia e participación na aula, tendo en conta a calidade
do discurso nas intervencións e debates.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Aparici, R. (coordenador). 1996.La revolución de los medios audiovisuales. Educación y nuevas tecnologías. Madrid.
Ediciones de la Torre.


Benejan, P. y Pagés, J. (Coord). 2002 (3ª ed). Enseñar y aprender CCSS, Geografía e Historia en la Educación Secundaria.
Barcelona. I.C.E. Universitat de Barcelona.


Calaf, R. (coordenador). 1997. Aprender a enseñar Geografía. Escuelas Primaria y Secundaria. Barcelona: Oikos-Tau.


Cebrián Abellán, Aurelio. 2007. Geografía e historia : programación didáctica : cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria. Sevilla.
Graves, N. 1985. La enseñanza de la Geografía. Madrid. Visor.


Mateo Saura,A.J., Sánchez Galindo, F. e Varela Bernal, F. 1996. La cartografía como experiencia didáctica en la ESO. Murcia.
Universida de Murcia.


Moreno Jimenez, A. e Marrón Gaite, Mª J (ccordenadores). 1995. Enseñar Geografía. De la teoría a la práctica. Madrid.
Síntesis.


Oller, Montserrat e Villanueva, María. 2007. ” Enseñar geografía en la educación secundaria: nuevos objetivos, nuevas
competencias: un estudio de caso” Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación, Nº. 6.   


Sánchez Ogallar, A. 1998.Conocimiento geográfico. Procedimientos y técnicas para el aula en secundaria. Madrid. Narcea
S.A. Edicions.


Souto, X. 1998. Didáctica de la Geografía. Barcelona. El Serbal.


Varela Bernal, Francisco Javier. Internet como recurso didáctico en la Geografía. Contra Clave.


VVAA. 1989. La enseñanza de las CCSS. Madrid. Visor.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS
 -       ÍBER. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. GRAÓ
 ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS
*  www. age.ieg.csic.es/recur_didacticos.
* http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t2/ahor.swf


                                     * http://jcpintoes.en.eresmas.com/index20.html


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219
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http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t2/ahor.swf





Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
 
Outros comentarios
- O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, co máximo, ao 20% horas presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polas profesoras na clase e é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na daté que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia. 
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Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a de Uña Álvarez, Elena


Profesorado Alén González, María Elisa
de Uña Álvarez, Elena
Padín Fabeiro, María Carmen
Prada Rodríguez, Julio


Correo-e edeuna@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Nesta materia preténdese que os estudantes, en primeiro lugar, coñezan e apliquen as estratexias de
innovación educativa básicas a partir do coñecemento da realidade actual dos sistemas educativos, da
organización dos centros e do deseño e desenvolvemento do currículo.
En segundo lugar, trata de que os estudantes adquiran coñecementos relativos á investigación educativa e
as posibilidades e vías existentes para o seu desenvolvemento no actual sistema de ensino, así como sobre
aqueles aspectos relativos ao deseño e desenvolvemento de proxectos de investigación no ámbito das
ciencias sociais. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisicion das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber
saber facer


A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación.


saber facer
Saber estar /
ser


A12


Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de
mellora da calidade con aplicación aos centros de ensino.


saber A13
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Traballar en equipo con outros profesionais de educación, enriquecendo a súa formación. saber facer
Saber estar /
ser


A16


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


Saber estar /
ser


A17


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
contornas educativas novaos ou poco coñecidos.


saber facer A18


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber
saber facer


A42


Analizar de modo crítico o labor docente empregando indicadores de calidade. saber facer A43


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber facer A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas
e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber
saber facer


A45


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarias. Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


Tema 1: A función investigadora do docente de
Ciencias Sociais. 


1.1 Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativa.
1.2 Proceso de Investigación en Ciencias Sociais. Tipos de deseño de
Investigación.
1.3. Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Tema 2: Estratexias de Innovación na ensinanza
das Ciencias Sociais. 


Tema 3: Os programas de autoavaliación e
mellora. Modelos de calidade e excelencia
educativa. 


Tema 4: A oferta de formación institucional nos
diferentes niveis educativos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 50 60


Resolución de problemas e/ou exercicios 4 16 20


Traballos tutelados 8 48 56


Titoría en grupo 4 6 10


Sesión maxistral 4 0 4


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa de
materia. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


O alumno debe solucionar unha serie de
problemas e/ou exercicios nun tempo/condicións
establecido/as polo profesor. 


Traballos tutelados Traballoes realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia polo profesor. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Traballos tutelados Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Titoría en grupo Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades orientadas a resolución de exercicios prácticos na aula. 40


Resolución de problemas e/ou exercicios Presentacións/Exposicións 10


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Os estudantes poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na
correspondente ao mes de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non
poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA. FONTES DE INFORMACIÓN.


BISQUERRA, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


CARRASCO, J. y CALDEDERO, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


GARCÍA, A.L. (coordinador) y otros (1997): Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Enseñanza
Secundaria. Granada. GEU.


HARGREAVES, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


LATORRE, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


LICERAS, A. (2000): Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Ciencias Sociales. Granada, Grupo Editorial
Universitario.


LICERAS, A. (2005): La investigación sobre formación del profesorado en Didáctica de las Ciencias Sociales. Profesorado.
Revista de currículum y formación del profesorado. Vol. 8, nº 1 Didácticas Específicas. Publicado online en
www.ugr.es/recfpro/Rev81.html


LÓPEZ RUIZ, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el constructivismo en la
escuela. Málaga: Aljibe.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación para el
diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica.


PAGÉS, J. (1997): Líneas de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En P. Benejam y J. Pagés, Enseñar y aprender
Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona, UCE/Horsori.


PIZARRO, N. (1998): Tratado de metodología de las Ciencias Sociales. Madrid, Siglo Veintiuno Editores.


PRATS, J. (2001): Hacia una definición de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En I Congreso Nacional de
Didácticas Específicas. Las didácticas en las áreas curriculares en el siglo XXI. Granada, Grupo Editorial Universitario.


RUIZ TARRAGÓ, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


SANDÍN ESTEBAN, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw Hill.


SEVILLANO GRACÍA, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-Prentice Hall.
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Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


 


Recomendacións 
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
<br>Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
<br>- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que incluya
el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además, una hoja
de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno correspondiente.
<br>- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y fechas,
ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Xeografía na Educación Secundaria/O02M066V04220
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221
Orientación e Función Titorial/O02M066V04101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V04401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Xeografía na Educación Secundaria/O02M066V04220
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221
Orientación e Función Titorial/O02M066V04101
Prácticas Externas/O02M066V04301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ojea Rúa, Manuel


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e moxea@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A1
A2
A5


Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7


Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.


saber
saber facer


A42
A43
A44
A48
A49
B3


Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría. saber
saber facer


B1
B2
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Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.


saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor
titorial.


saber
saber facer


A10
A11


Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos
así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A15
A30


Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1


Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.


saber
saber facer


A5
A6
A11
A12
B1


Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A7
A8
A36
A37


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B2
B3


Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A19
A20
A21


Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A11
A12
A22
A23
A24
A25
A26
A27


Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. saber
saber facer
Saber estar / ser


A28
A29
A30
A31


Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A26
A27
A28
A29
B1
B2


Contidos 
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Tema  


Bases conceptuais do ámbito disciplinar. Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 


Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 


Bases lexislativas da orientación e función tutorial. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas dificultades de aprendizaxe e
da atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a
atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a atención á diversidade. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions
curriculares. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions curriculares. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. Estratexias e
técnicas de orientación na tutoría. 


A participación das familias en centros e a súa
orientación. 


A participación das familias en centros e a súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 24 36


Resolución de problemas e/ou exercicios 14 20 34


Traballos tutelados 1 13.5 14.5


Outros 0 2 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Outras 0 0 0


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 0 0


Traballos e proxectos 0 0 0


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Aportacións teóricas. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realización de exercicios. 


Traballos tutelados Traballo materia. 


Outros Dossier. 


Actividades
introdutorias


Actividades introductorias. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas
e/ou exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outras Participación directa nas clases. Asistencia e participación. 20
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Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividades de aula: Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e
da posta en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Traballos e proxectos Traballo da materia: Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade,
innovación, actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 


 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.
LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.
MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.
MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona:
Graó.
MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.
MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.
MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer
SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.
 
ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE
 
-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229
-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187
-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080
-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580
-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466
-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804
 
 
ALGUNHAS WEBS DE INTERESE
 
-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA
 


Recomendacións 
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Materias que continúan o temario
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
Prácticas Externas/O02M066V02301


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208


Materias que se recomenda ter cursado previamente
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y
valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables
de la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Promover acciones de educación afectivoemocional, en valores y formación ciudadana. saber
saber facer
Saber estar / ser


A26


2. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y
la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la
educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de
las personas con discapacidad.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A28


3. Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales saber
saber facer
Saber estar / ser


A19


4. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país saber
saber facer


A24


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. Sistema educativo. los
agentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) y su evolución. 


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 14 12 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


Sesión maxistral 14 7.5 21.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Sesión maxistral El profesorado presentará los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Traballos de
aula


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20
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Traballos de aula Intervenciones y actividades prácticas 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajos 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.


 


Bibliografía. Fontes de información 


Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Del Pozo, M.M. (Ed.) (2009). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Biblioteca Nueva.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Sarramona, J. (2000). Teoría de la educación. Barcelona: Ariel
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Trilla, J. (1993). La educación fuera de la escuela. Barcelona: Ariel.
Vázquez, V.; Escámez, J. e García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
REVISTAS
Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación.
Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de
Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


ía Docente a materia


NOTA:


Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas.


Recomendacións 
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Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V06102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
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MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ricoy Lorenzo, María Carmen


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e cricoy@uvigo.es


Web http://http://mpe.uvigo.es/index.php?lang=es 


Descrición
xeral


O Máster de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas da
Universidade de Vigo é de tipo profesionalizante e ten carácter oficial. Por tanto este máster, como os da súa
clase, desembocará na adquisición dun título universitario da área de Educación. A formación neste máster
está orientada a capacitar aos licenciados, arquitectos, inxeneiros e graduados en áreas específicas
(xeografía e histórica, tecnoloxía e informática, etc.) para desenvolver o labor como profesores/as de
secundaria.
O seu contido curricular no plano de estudos agrúpase ao redor de tres módulos (común, específico e
prácticum), cun total de 60 créditos anuais. A materia de Deseño Curricular e Organización de Centros
Educativos forma parte do módulo común, ten carácter obrigatorio e conta con 4,5 créditos ECTS. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito disciplinar. saber A1
A2


Dispor dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos
didáctico-organizativos sobre os que asente a práctica docente.


saber A1
A2


Contar cunha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades útiles para o
desenvolvemento da actividade docente.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A10
B1


Coñecer a lexislación da educacións secundaria obrigatoria, bacharelatos, formación
profesional e ensino de idiomas.


saber A13
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Ser capaz de identificar e aplicar os elementos didácticos o proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber
saber facer


A6
A9
A10
A21
A27
B1
B2


Identificar e promover modelos de liderato democráticos. saber
saber facer


A10
B3


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinais e multidisciplinais.


saber facer
Saber estar / ser


A16
B3


Ser capaz de promover o traballo en grupo do alumnado e compañeiros. saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
B3


Deseñar, producir e avaliar materiais curriculares. saber facer A18
A22
B2


Ser capaz de deseñar, planificar e avaliar proxectos e programas curriculares. saber facer A21
B1


Ser conscientes da importancia da comunicación e dos procedementos dialóxicos na
efectividade dos procesos de ensino-aprendizaxe.


saber facer
Saber estar / ser


A4
A9
A23
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica: Modelos de ensinanza e de currículo.
Modelos de liderazgo en educación e traballo en equipo. 


Estrutura e organización do ensino na Etapa de E.
Secundaria: 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum. 


Compoñentes didácticos e organizativos (deseño
didáctico): 


obxectivos, competencias, contidos, actividades, metodoloxía, principios e
estratexias, recursos didácticos, organización da aula, avaliación do
proceso de ensinanza-aprendizaxe, etc. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 25 33.5


Traballos de
aula


6 0 0 15 21


Metodoloxías
integradas


7 0 0 20 27


Traballos
tutelados


1 0 0 25 26


Cartafol/dossier 0 0 0 5 5


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral da docente apoiada en recursos didácticos, particularmente en medios audiovisuais
e TIC, así coma en diferentes estratexias dirixidas a acaptar a atención do alumnado e a motivalo. 


Traballos de aula Realización de actividades na aula baixo as directrices da profesora. O seu desenvolvemento
estará vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Metodoloxías integradas Desenvolvemento de diferentes actividades a partir da integración de prácticas con TIC,
microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Traballos tutelados A partir da proposta e directrices da profesora o alumnado desenvolverá un traballo monográfico
titelado sobre algunha parte dos contidos da materia que se vinculará na sua maior parte co
traballo autónomo. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Metodoloxías
integradas


Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia/seguimento das clases e participación. Ata 20


Traballos de aula Valoraranse a implicación e adecuación de actividades relacionadas coa parte teórica e
práctica da materia desenvoltas polo alumno/a na aula. 


Ata 10


Traballos tutelados Valorarase o documento do traballo monográfico presentado (en soporte impreso ou
dixital, segundo indicación do profesorado), estrutura e calidade do contido, emprego
axeitado de termos técnicos, orixinalidade, grao de innovación refletido e actualización
documental plasmada. 


Ata 40


Metodoloxías
integradas


Valorarase o desenvolvemento de competencias a partir da integración de prácticas
con TIC, microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Ata 25


Cartafol/dossier Valorarase a organización, calidade global do proceso de aprendizaxe e adquisición de
competencias e coñecementos reflectidos a través do eporfolio. 


Ata 0,5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic e tamén
é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: 
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O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
•    Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
•    De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008).  Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
•    Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill
•    Moral. C. (2010). Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza. Madrid: Pirámide.
•    Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


-    Aula Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177
-    Aula de Innovación Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178
-    Contextos Educativos.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328
-    Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-    Escuela Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511
-    Educación XX1.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
-    Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496
-    Estudios Sobre Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907
-    Praxis Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117
-    Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-    Qurriculum.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094
-    Revista Complutense de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127
-    Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-    Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS


-    Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-    CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación 


Materia A Convivencia
nos Centros de
Secundaria e o
Traballo dende
Departamento de
Orientación


     


Código O02M066V06253      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Barreira Arias, Alberto José


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Puente Carracedo, Hipólito


Correo-e abarreira@uvigo.es


Web   
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Descrición
xeral


A materia “ A convivencia nos centros de secundaria e o traballo desde o departamento de orientación”, está
integrada no módulo específico do Máster Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o estudiante –futuro
docente- ó tratar de respostar a retos trascendentes que se dan habitualmente nos centros educativos e nas
propias aulas. Dada a complexidade que se produce sobre a convivencia escolar é preciso dotar de recursos
e asesorar aos docentes e demais persoal da comunidade educativa.
O incremento dos problemas de conduta nas aulas, a deteción de situacións de acoso e o deterioro do clima
educativo nos centros escolares promoveu, nos últimos anos, unha importante corrente de traballo para a
mellora da convivencia nos mesmos.
Trataremos de formar nos fundamentos teóricos, legais e nos plans de actuación para a mellora da
convivencia e a aprendizaxe escolar de cada comunidade e o coñecemento e formación para o
desenvolvemento de propostas de intervención aplicadas a: mellora do sistema disciplinario (coa formación
de equipos de
mediación e tratamento de conflitos), xestión dos problemas da aula, optimización do proceso de
ensino-aprendizaxe (a través da Aprendizaxe Cooperativa) e intervención individual (con actuacións
específicas para situacións de acoso e victimización).Pretendemos que esta aprendizaje potencie unha
actitude colaborativa no ámbito da convivencia.
Levarase a cabo un enfoque preventivo e promotor dun clima escolar enriquecedor e estimulante que facilite
a adquisición de competencias e habilidades e a educación en valores.
Esta asignatura pretende facilitar a reflexión e análise crítica sobre os procesos de interación e convivencia
na aula así como a aprendizaxe de técnicas e ferramentas de intervención psicosocial e titorial para o futuro
docente.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 
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 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 
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 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe favorecedores da convivencia escolar saber facer A7
B1
B3


Informar e asesorar ás familias sobre diversas técnicas e estratexias favorecedoras da
convivencia e da resolución pacífica de conflitos


saber
saber facer


A15
A30
B1


Coñecer as características dos estudantes, así como os procesos de interación e
comunicación na aula e no centro que permitan a identificación e reflexión crítica sobre as
situacións conflitivas, e a súa resolución.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A9
A23
B1
B3


Coñecer e analizar diversos plans e proxectos relacionados coa convivencia escolar que
forman parte do proxecto educativo de centro, participando na súa definición e
desenvolvemento.


saber
saber facer


A27
B1


Adquirir experiencia na planificación, desenvolvemento e avaliación de programas para a
mellora da convivencia escolar.


saber
saber facer


A46
B3


Adquirir e poñer en práctica diversas estratexias e habilidades que permitan unha
intervención axeitada para a resolución de problemas de convivencia no contexto escolar:
habilidades de pensamiento e de decisión, habilidades sociais, dinámica de grupos,
xestión
democrática de normas, aprendizaxe cooperativo, mediación, negociación, educación
emocional, educación en valores, etc


saber
saber facer
Saber estar / ser


A8
A9
A26
A48
B1


Coñecer as características das familias e comprender a súa función educadora na
adquisición de competencias e aprendizaxes para a resolución pacífica de situacións
conflitivas


saber A28
A29
B1
B3


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que favorezan a aprendizaxe e as
aportacións dos estudantes, nun bó clima escolar.


saber facer
Saber estar / ser


A10
A39
B3


Contidos 


Tema  


Páxina 4 de 7







1.-Educación para a convivencia e a igualdade.
2.-Análise da convivencia e a resolución de
conflitos
3.-Problemas de adaptación e convivencia
escolar: Marxinación, absentismo, rexeitamento,
inadaptación, violencia e acoso escolar,
inmigración e interculturalidade,etc.
4.-Dinámica do grupo clase
5.-Socialización e educación.
6.-As relacións sociais no grupo clase, conduta
prosocial e habilidades sociais.
7.- Competencia emocional e social
8.-O traballo cooperativo e a interacción social.
Técnicas de análises e dinamización grupal.
9.-O papel da familia en educación. Colaboración
coas familias de Educación secundaria.
10.-Relación con outras institucións: servizos de
saúde, servizos sociais. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 10 15


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 5 5


Sesión maxistral 10 20 30


Titoría en grupo 2 0 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 0 41 41


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo
demaneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).
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Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita… 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
oalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
darealización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É necesario
respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidostraballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e competencias
acadadas polosalumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).
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Gotzens, C., La disciplina escolar, 1997, ICE-HORSORI
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Descrición
xeral


A través desta materia preténdese aproximar ao alumno aos modelos curriculares baseados en
competencias, reflexionando sobre os cambios que se foron producindo nos sistemas educativos en torno ao
enfoque de competencias. Desde este marco, analizarase a importancia da incorporación das competencias
ao deseño curricular e a necesidade de adoptar diferentes estratexias para abordar o diagnóstico e a
avaliación da competencia curricular nos centros educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Determinar a natureza e sentido do diagnóstico e a avaliación en educación saber A13
A19
A25
A36
A45


Definir as principais variables do diagnóstico e a avaliación en educación saber A9
A19
A20
A23


Precisar e utilizar axeitadamente a metodoloxía do coñecemento diagnóstico e avaliador
en educación


saber
saber facer


A12
A41
A45


Identificar e valorar os condicionantes da calidade diagnóstica saber
saber facer
Saber estar / ser


A21
A43
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Determinar as características, aportacións e limitacións dos diferentes recursos do
diagnóstico en educación, así como as diferentes técnicas e modelos de avaliación


saber
saber facer


A22
A25
A41
A45
B1


Utilizar axeitadamente os principais recursos do diagnóstico en educación en ámbitos de
desenvolvemento cognitivo, social, emocional e curricular.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A9
A17
A19
A20
A23
A27
A29
A33
A42
A46
B2


Realizar estudos diagnósticos e avaliacións de calidade, así como os informes
correspondentes


saber
saber facer
Saber estar / ser


A12
A19
A20
A25
A27
A41
A47
B1
B2
B3


Valorar os informes diagnósticos emitidos por outros profesionais saber facer
Saber estar / ser


A43
A49
B3


Contidos 


Tema  


Modelos e procesos de diagnóstico en escenarios
orientadores 


Métodos técnicas e instrumentos do diagnóstico
Exploración de necesidades de Orientación e análise de variables persoais,
situacionais e interactivas.
Análise diagnóstica para a toma de decisións, paoio e seguimento da
Orientación 


Avaliación da capacidade intelectual, das
aptitudes básicas e doutras características
persoais relacionadas cos procesos de
ensino-aprendizaxe 


(*) 


Avaliación das dificultades de aprendizaxe Competencia lectora
Automatización lectora
Calidade de letra. Ortografía
Dislexia: detección e pautas
Competencia escrita
Dificultades de aprendizaxe en matemáticas
Correlatos socioemocionais das dificultades de aprendizaxe 


Os informes diagnósticos Elaboración e valoración nos procesos e logros educativos.
Elaboración de informes psicoeducativos 


Avaliación da competencia curricular (*) 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Resolución de problemas e/ou exercicios 5 25 30


Debates 3 5 8


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 7 0 7


Traballos e proxectos 4 35 39


Cartafol/dossier 0 15 15


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes.Os debates pódense realizar de xeito presencial e
vrtual. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun
proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral... 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de problemas
e/ou exercicios A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Organización,corrección, calidade e coherencia do conxunto do contido e da posta
en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Debates Asistencia aos debates e participación activa nos mesmos 20


Traballos e proxectos Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade, innovación,
actualización documental, e entrega en prazo. 


30


Cartafol/dossier Presentación, estrutura, actualización documental, e entrega en prazo. 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
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alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).
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-        Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580
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ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


-        Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


-        CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
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Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Formación Académica e Profesional 


Materia Formación
Académica e
Profesional


     


Código O02M066V06254      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Raposo Rivas, Manuela
Seoane Pérez, Emilia


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a competencia profesional que permita exercer actuacións que conduzan a unha
correcta orientación dos suxeitos que demanden ou necesiten esta intervención, tanto no
ámbito académico como no profesional.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Coñecer os diferentes modelos de orientación aplicables tanto no campo académico como
profesional


saber


Deseñar o Plan de Acción Titorial (PAT) e o Plan de Orientación Académica y Profesional
(POAP) como parte integrante do proceso orientador e ser capaz de desenvolvelos e
avalialos.


saber
saber facer


Orientar e apoiar no proceso de toma de decisións vocacionais dos suxeitos que
demanden esa intervención


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Valorar os recursos técnicos, materiais e institucionais dispoñibles para o exercicio da
Orientación Académica e Profesional


saber
saber facer


Traballar cooperativamente cos outros estudantes na busca de información, organización
e preparación de materiais en traballos de grupo.


saber facer
Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  
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1. Orientación académica e profesional:
aproximación teórica. 


1.1. A orientación académico-profesional como concepto: definición,
principios, obxectivos e funcións.
1.2. Intervención en orientación académico-profesional como concepto
Dimensións e piares da educación.
1.3. Colaboración familia-escola.
1.4. O consello orientador.
1.5. A formación na sociedade da informacion e do coñecemento


2. Orientación académica e profesional:
aproximación práctica no ensino secundario. 


2.1. O Plan de Acción Titorial.
2.2. O Plan de Orientación Académica e Profesional.
2.3. O proceso de busca activa de emprego.
2.4. A orientación académico-profesional non sexista.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 16 20


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


8 48 56


Sesión maxistral 8 16 24


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Pequenas tarefas formuladas en relacion o traballado na sesion 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades ou proxectos de traballo para afondar no tema visto 


Sesión maxistral Exposicion das principais cuestions relacionadas coa materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Recollida de intervencións educativas feitas na propia aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


Traballo/s practicos (ex. PAT, POAP) 40


Outros comentarios e segunda convocatoria
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- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Álvarez González, M. (1995). Orientación profesional. Barcelona: Cedecs Editorial.


Álvarez González, M. y Bisquerra Alzina, R. (2012). Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias y recursos. Madrid:
Wolters Kluver España.


Blasco Calvo, P. y Pérez Boullosa, A. (2012). Enfoques y aplicaciones prácticas en orientación y acción tutorial. Valencia: Nau
Llibres.


Bizquerra, R. (coord.) (2000): Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis


Borrego, M. y Díaz, J. (2000): Orientación vocacional y profesional: materiales de asesoramiento para ESO y Bachillerato.
Madrid: CCS


Cabero, J. (2008): La formación en la sociedad del conocimiento. INDIVISA, 1348.


Coronado, A. (2000): Analiza, compara y decide : programa de orientación académica y profesional. Sevilla: Kronos


Fernández Gálvez, J. de D. (2005): La orientación educativa: claves de éxito profesional : buscando la magia del mago sin
magia. Granada: Grupo Editorial Universitario.


García Mediavilla, L. y Martínez González, M.C (2003): Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.
Madrid: Dykinson.


González Gómez. J.P. (2003). Orientación profesional. Alicante: Club Universitario, D. L.


Grañeras Pastrana, M. y Parras Laguna, A. (coords.) (2008). Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos
institucionales y nuevas perspectivas. Madrid: Ministerio de Educación, Política Socialy Deporte / CIDE.


Lopez Barajas, E. (2006): Estrategias de formación en el siglo XXI, Barcelona: Ariel


Martín, E. y Solé, I. (coord.) (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Editorial Graó.


Nieto, J.M. y Botías, F. (2000): Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Barcelona: Ariel


Rodríguez Moreno, M. L. (1998). La orientación profesional. Barcelona: Ariel.


Rodríguez Moreno, M. L. (2003): Cómo orientar hacia la construcción del proyecto profesional. Bilbao: Desclée de Brouwer.


Romero, S. (2000): De gira hacia el trabajo : programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida
activa para el final de la Educación Secundaria Obligatoria. Archidona: Aljibe


Sorando, J. (2000): La orientación vocacional: materiales de trabajo. Madrid: CCS


 


REVISTAS


 


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía; Revista de Orientación Educativa; Aula de Secundaria.
Didáctica. Tutoría. Gestión. Orientación. (Consultar: http:// dialnet.unirioja.es)


Recomendacións 


Páxina 5 de 6



http://www.grao.com/revistas/aula-de-secundaria

http://www.grao.com/revistas/aula-de-secundaria





 
Outros comentarios
Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Atención á Diversidade e a súa Intervención 


Materia A Atención á
Diversidade e a
súa Intervención


     


Código O02M066V06252      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Deaño Deaño, Manuel


Profesorado Deaño Deaño, Manuel


Correo-e deano@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Esta materia está pensada para axudar ós profesores y profesionais do ensino a identificar as principais
dificultades de aprendizaxe dos alumnos de secundaria e poder intervir psicoeducativamente con eles desde
unha perspectiva inclusiva, participativa, prescriptiva, mediada e curricular. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os procesos e recursos para a prevención de problemas de aprendizaxe e
convivencia, os procesos de avaliación e de orientación académica e profesional


saber


Utilizar os principios da educación inclusiva como eixe para o desenvolvemento da acción
orientadora


saber facer


Desenvolver e aplicar metodoloxías didácticas que favorezan a atención á diversidade do
alumnado, adaptando a acción educativa ás súas diferentes características persoais e
colectivas


saber facer


Adquirir as habilidades necesarias para identificar as necesidades educativas do alumnado
e deseñar estratexias de intervención


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  


Identificación das Necesidades Específicas de
Apoio Educativo 


Tipos e fontes de diversidade
Trastornos e dificultades na aprendizaxe
Dificultades no desenvolvemento e na aprendizaxe
Trastornos do desenvolvemento psíquicos, físicos e sensoriais
Problemáticas socioculturais actuais e a súa repercusión na aprendizaxe 


Deseño de Apoio Educativo ás Necesidades
Específicas de Aprendizaxe 


Educación Inclusiva
Atención á Diversidade: Programas adaptativos e programas de reforzo
educativo 
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Intervención psicoeducativa Curricular
Prescriptiva
Mediada
Colaborativa
Metacognitva
Inclusiva 


(*)Intervención psicoeducativa (*)Curricular
Prescriptiva
Mediada
Colaborativa
Metacognitva
Inclusiva 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 20 0 20


Traballos de aula 5 10 15


Estudo de casos/análises de situacións 5 10 15


Proxectos 10 40 50


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Actividades expositivas do profesor acerca dos contidos básicos da materia. 


Traballos de aula Resolución de exercicios na aula a través de técnicas grupais participativas 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise crítico de datos e casos mediante participación grupal. 


Proxectos Elaboración de un proxecto dirixido polo profesor e con actividade autónoma do alumno. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Estudo de casos/análises de
situacións


Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Proxectos Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Resolución de tarefas 20


Estudo de casos/análises de situacións Resolución dun caso práctico 25


Proxectos Realización do proxecto 55


Outros comentarios e segunda convocatoria


Estas puntuacións han de entenderse como a porcentaxe máxima aplicable a cada apartado, sendo esixida para aprobar


a seguinte puntuación mínima en cada apartado: 10 + 10 + 30 respectivamente e unha porcentaxe total mínima do 50%.


Os non aprobados presentaranse en segunda convocatoria nas datas establecidas.


Bibliografía. Fontes de información 


Bibliografía básica


Deaño, M (2000). Como prevenir las dificultades del cálculo. Málaga: Aljibe


Deaño, M. (2001). Intervención Psicopedagógica en la Deficiencia Mental.Ourense: Ediciones Gersam
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García, J.M., Pérez, J. e Berruezo, P. (2002). Discapacidad intelectual. Dessarrollo, comunicación e intervención. Madrid: Cepe.


Bibliografía recomendada


Gónzalez Pienda, J. y Nuñez Perez, J.C (1998). Dificultades de aprendizaje escolar. Madrid: Piramide
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Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas 


Materia Orientación Base
Legal,
Composición,
Planes e
Programas


     


Código O02M066V06105      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Ocampo Gomez, Camilo Isaac


Profesorado Ocampo Gomez, Camilo Isaac


Correo-e cocampo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Coñecer as bases teórico-legais da orientación no sistema educativo saber A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3


Páxina 3 de 7







2. Comprender a relación existente entre os distintos modelos de orientación
psicopedagóxica e o sistema educativo


saber
saber facer


A1
A11
A13
A14
A16
A18
A21
A24
A25
A27
A31
A38
A42
A43
A44
A48
B1
B2
B3


3. Analizar criticamente o modelo institucional de orientación existente na Comunidade
Autónoma de Galicia


saber
saber facer


A5
A6
A7
A8
A11
A12
A13
A15
A16
A17
A22
A25
A30
A31
A40
A41
A43
B1
B3


4. Deseñar un Plan de Orientación Académica e Profesional para educación secundaria saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


5. Valorar a orientación educativa como un factor de importancia para a calidade da
educación


Saber estar / ser A11
A15
A16
A17
A20
A22
A26
A30
A39
B2


Contidos 
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Tema  


1. Bases teórico-legais da orientación educativa 1.1. Orientación psicopedagóxica: dimensións, principios, contextos,
funcións e procesos, 
1.2. Leis e disposicións que as desenvolven en materia de orientación
educativa. 


2. Modelos de orientación psicopedagóxica 2.1. Modelos teóricos
2.2. Modelos de intervención orientadora
2.3. Modelos institucionais 


3. O modelo institucinal da Comunidade
Autónoma de Galicia 


3.1. Departamentos de Orientación nos centros
3.2. A función titorial do profesorado
3.3. Os equipos de orientación específicos 


4. Planificación e avaliación da función
orientadora 


4.1. Deseño de programas de orientación: etapas
4.2. Deseño do Plan de Orientación Académica e Profesional (POAP)
4.3. Avaliación de necesidades, avaliación do deseño e da aplicación e
resultados dun POAP 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 4 0 0 4 8


Resolución de problemas
e/ou exercicios


2 0 0 8 10


Estudo de casos/análises
de situacións


2 0 0 8 10


Debates 3 0 0 3 6


Traballos tutelados 2 0 0 13 15


Presentacións/exposicións 3 0 0 8 11


Cartafol/dossier 2 0 0 4 6


Traballos e proxectos 1 0 0 20 21


Probas de resposta curta 1 0 0 0 1


Probas de autoavaliación 4 0 0 0 4


Horas totais E: 100


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado (avaliación
inicial) así como a presentar a materia de Orientación. Base legal, Composición, Plans e Programas 


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación (incluída a bibliográfica) que se realizarán de forma
autónoma por parte do alumnado. A biblioteca do Campus debe considerarse un recurso de uso
necesario. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudantado. Resulta
fundamental que as explicacións sirvan para axudar a comprender en términos legais e
conceptuais o modelo institucional de orientación educativa e profesional que se acha vixente na
Comunidade Autónoma de Galicia. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante procedementos de transformación da
información dispoñible e a interpretación dos resultados. Empregarase como complemento da
lección maxistral. Os problemas que poden propoñerse son os que normalmente se lle presentan
aos departamentos de orientación dos centros con etapas de educación. secundaria 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise dun feito ou problema real relacionado coa orientación psicopedagóxica coa finalidade de
coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar
coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de solución. Supón a
aplicación dos conceptos teóricos e legais que se imparten na materia. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes centrado nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso ou no resultado dun problema. Esta estratexia empregarase con frecuencia como
medio de lograr a participación do alumnado e impulsar a construcción do coñemento dentro da
aula. 
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Traballos tutelados Elaboración dun documento sobre orientación psicopedagóxica ou preparación de investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, videos, etc. Constiúe unha actividade autónoma do
estudante que inclúe a procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía,
redacción e exposición do resultado e que conta coa axuda e oseguemento do profesorado.
Constiúe un elemento importante para a avaliación do alumnado e, xunto coa súa exposición,
posúe un peso importante na súa cualificación 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, problema, exercicio, proxecto ou estudo de
caso, normalmente tutelados polo profesorado. Pódese levar a cabo de maneira individual ou en
grupo e xunto coa elaboración e resultado do traballo como tal posúe un peso importante na
cualificación do alumnado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Estudo de
casos/análises de
situacións


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Traballos tutelados Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Traballos e proxectos Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Dalgún traballo realizado individualmente ou en grupo (2 persoas) que
deberá ser exposto ante os demais membros da clase coa axuda dos medios
audiovisuais correspondentes, tendo que dar resposta a continuación a
cuestiósns formuladas polo profesorado e/ou alumnado presente. 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Solventar con acerto traballando en equipo de menos de 4 persoas situacións
problemáticas que se producen/poden producirse nos centros e na que ten
competencia o departamento de orientación do mesmo e que se formularán
como actividades de ensinanza-aprendizaxe no curso de mestrado. 


10
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Estudo de casos/análises de
situacións


Expoñer por escrito de xeito completo e rigoroso, tralo corrspondente estudo
en equipo, dun caso que se proporá na aula a partir da lexislación actual en
materia de orientación e titoria na educación secundaria 


10


Actividades introdutorias Proba de avaliación inicial de formato Likert para dar respostas sobre o
acordo de cada quen con determinados enunciados 


2


Traballos tutelados Contido, estructura, oportunidade e actualidade das citas, profundidade no
tratamento da cuestión, orixinaledade das solucións aportadas, rigor das
conclusións y precisión nas citas bibliográficas. 


15


Cartafol/dossier Elaboración dun documento elaborado polo estudante que recopile
información e reflexións sobre as experiencias, proyectos, tarefas e traballos
realizados durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe nesta materia. 


15


Traballos e proxectos Realizar un plan de orientación académica e profesional tendo en conta os
principios da orientación, os modelos teóricos, de intervención e
institucionais vixentes paraun centro de secundaria. 


15


Probas de resposta curta Resposta a 2 probas semiobxectivas ou obxectivas que se formularán ao
final dalgún tema ou traballo realizado. 


10


Probas de autoavaliación Autocualificación nun traballo ou nun exercicio a partir dos criterios
correspondentes tendo en conta as competencias y os obxectivos da materia. 


8


Outros comentarios e segunda convocatoria


1. A asistencia é obrigatoria, polo que quen perda máis dun 15% da mesma deberá realizar unha proba de exame que
constará de 10 cuestións de resposta concreta sobre os contidos da materia que se xulgará conforme aos criterios de logro
das competencias e obxectivos da mesma.


2. A proba terá lugar nas datas e horas que se sinalen pola dirección do mestrado.


Bibliografía. Fontes de información 


AIOEP (2003). Competencias internacionales para los profesionales de la orientación. Recuperado de1.
http://www.iaevg.org/
AIOEP (2006). Hoja informativa de la Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional, nº 55.2.
Recuperado de http://www.iaevg.org/crc/files/newsletters/Newlet55sp.doc
Bisquera, R. (Coord.). (2006). Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Las Rozas: Wolters Kluwer España3.
(5ª edición).
Calvo, C. (2008). La orientación a lo largo de la vida. En J. L. Soler (Coord.), Actas del III encuentro nacional de4.
orientadores y I encuentro internacional virtual de orientación. Por una Orientación a lo largo de la vida. Zaragoza: Mira.
CIDE (2009). Orientación Educativa, fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. Madrid:5.
Ministerio de Educación, Política social y Deporte (2ª edición). Recuperado de http://www.mepsid.es/cide/
Cortés, A. (2009). Orientación permanente  y aprendizaje a lo largo de la vida. En L. Sobrado y A. Cortés (Coords.),6.
Orientación Profesional. Nuevos escenarios y perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp 243-262.
Decreto 120/1998, de 23 de abril, por el que se regula la Orientación Educativa y Profesional.  Santiago de Compostela:7.
Diario Oficial de Galicia nº 106, 27 de abril de 1998.
Graña, V. (2013). Manual lexislativo do ensino non universitario galego (4ª edición). A Coruña: Venacio Graña.8.
Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, Boletín Oficial do Estado, 238, 1(1990).9.
Lei Orgánica de Educación, Boletín Oficial do Estado, 106, 1(2006).10.
Orde de 24 de xullo de 1998, pola que se desenvolve o decreto 120/1998 polo que se regula a Orientación Educativa e11.
Profesional, Diario Oficial de Galicia de 31 de xullo de 1998.
Sobrado, L. e Ocampo, C. I. (2000). Evaluación psicopedagógica y orientación educativa. Barcelona: Estel. Sobrado, L.,12.
Fernández, E. e Rodicio, M. L. (Coords.) (2012). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva.


Recomendacións 
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Departamento
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Suárez Pazos, María Mercedes
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Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


CG3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando
procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos
ensinos, atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos
mesmos, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais
do centro.


saber facer A3


CG4. Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensinanza e
aprendizaxe na


saber facer A4


G12. Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensinanza e
aprendizaxe, comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade
educativa e outros profesionais da educación.


saber facer
Saber estar /
ser


A12


CG 16. Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


Saber estar /
ser


A16


CE-E9. Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensinanza-aprendizaxe.


saber facer A40


CE-E11. Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


A42
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CE-E12. Analizar criticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da
orientación utilizando indicadores de calidade.


Saber estar /
ser


A43


CE-E13. Identificar os problemas relativos á ensinanza e a aprendizaxe das materias da
especialización e propoñer alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


CE-E14. Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer


A45


CT1. Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xerais e
específicos, incluíndo o acceso a internet.


saber facer B1


Contidos 


Tema  


Innovación educativa e desenvolvemento
profesional. 


- Marco teórico, profesional e legal da innovación educativa
- Pautas para a elaboración dos proxectos de innovación educativa
- O rol do orientador
Na análise das prácticas educativas 
Na formación continua do profesorado
No liderazgo educativo
- Coñecemento de innovacións relevantes e actuais no ámbito da
orientación


A investigación educativa - Modalidades principais da investigación educativa.
- A investigación-acción como instrumento de formación contínua e
desenvolvemento profesional do docente
- Deseño de proxectos de investigación
- Instrumentos de recollida de datos e avaliación: tipos e características
técnicas.
- Técnicas de análise en investigación e avaliación educativa.
- Coñecemento de investigacións relevantes no ámbito da orientación


As TICs como instrumento de apoio á innovación
e investigación educativa 


- As TIC e o desenvolvemento da investigación educativa para orientar e
mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
- O uso de bases de datos como apoio á investigación e á innovación
educativa.
- Como citar e elaborar as referencias bibliográficas dos documentos
científicos de tipo educativo, lexislación, informes, etc. en soporte impreso
e electrónico.
- Ferramentas Web para a comunicación a colaboración e/ou o traballo en
equipo.
- Aplicacións telemáticas e recursos web para a orientación. 
- Coñecemento de portais de orientación europeos.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 9 0 0 25 34


Traballos de aula 12 0 0 16 28


Prácticas en aulas de
informática


6 0 0 21 27


Traballos tutelados 0 0 0 48 48


Presentacións/exposicións 3 0 0 10 13


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Prácticas en aulas de
informática


Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas
en aulas de informática. 
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Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de informática Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Reflexión escrita sobre os contidos fundamentais da materia. Participación
activia nas clases maxistrais. Ata 2,3 puntos sobre 10. 


23


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula. Ata 2,45 puntos sobre 10 24.5


Prácticas en aulas de informática Memorias de prácticas. Ata 1 punto sobre 10. 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado. Ata 3,5 puntos
sobre 10. 


35


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados. Ata 0,75
puntos sobre 10. 


7.5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado nas actividades deseñadas en innovación educativa
(aprobado: 1,7 puntos sobre 3,4) e nas de investigación educativa e uso da TICs (aprobado: 3,3 puntos sobre 6,6)


As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na
convocatoria de xullo.
O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia, cunha
valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias procedimentais mais
importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.


Bibliografía. Fontes de información 


Bolívar, A. et al., La investigación biográfico-narrativa en educación, La Muralla, Madrid


Contreras, J. y Pérez de Lara, N., Investigar la experiencia educativa, Morata, Madrid


Jakku-Shivonnene, R. y Niemi, H., Aprender de Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador, MEC, Madrid


Villar Angulo, L.M. et al., Creación de la excelencia en la Educación Secundaria, Pearson, Madid


Fullan, M., Los nuevos significados del cambio en la educación, Octaedro, Barcelona


Carr, W. y Kemmis, S., Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado, Martínez
Roca, Barcelona


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V06301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/O02M066V06106
Formación Académica e Profesional/O02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/O02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/O02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/O02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/O02M066V06105
Orientación e Función Titorial/O02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V06104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/O02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V06103
Formación Académica e Profesional/O02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/O02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/O02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/O02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/O02M066V06105
Prácticas Externas/O02M066V06301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V06104
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		FOL TFM
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		GUIAS-DOCENTES-L.OFICIAIS-13_14

		COMÚN VIGO Orientación e Función Titorial OFICIAIS
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		OFICIAIS Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria

		OFICIAIS Didáctica da Lingua e Literatura Galega na Educación Secundaria

		OFICIAIS Didáctica da lingua castela

		OFICIAIS Investigación e Innovación na Área das Linguas

		OFICIAIS Practicas externas

		OFICIAIS TFM



		GUIAS-DOCENTES-TECNOLOXIA-OU-13_14

		TECNOLOXIA OU Orietnación e función titorial

		TECNOLOXÍA OU Sistema Educativo

		COMÚN OU Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria TECNOLOGÍA GALEGO

		COMÚN OU Deseño curricular TECNOLOXIA Galego

		TECNOLOXÍA OU A ciencia e a súa metodoloxía

		TENOLOXÍA OU Tecnoloxía e Informática para Profesorado de Ensino Secundario

		TECNOLOXÍA OU Didactica da tecnoloxía

		TECNOLOXÍA OU Organización aula-obradoiro

		TECNOLOXÍA OU Investigación e innovación

		TECNOLOXÍA OU Deseño de investigacións
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		HUMANIDADES Practicas Externas

		HUMANIDADES TFM



		GUIAS-DOCENTES-XEO-HISTORIA-13_14

		COMÚN OU Orientación e Función Titorial XEO-Hª
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		XEO-HISTORIA Xeografía na Educación Secundaria GALEGO

		XEO-HISTORIA Innovación e Investigación nas CCSSS ALUMNOS

		XEO-HISTORIA Prácticas externas

		XEO-HISTORIA TFM
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		COMÚN OU Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria ORIENTACIÓN GALEGO

		COMÚN OU Deseño curricular ORIENTACIÓN Galego

		ORIENTACIÓN OU A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación ALUMNOS

		ORIENTACIÓN OU Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular

		ORIENTACIÓN OU Formación académica e profesional

		ORIENTACIÓN OU La Atención a la Diversidad y su Intervención GALEGO

		ORIENTACIÓN OU Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas

		ORIENTACIÓN OU La Innovación y la Investigación Educativa como Factores para la Mejora y el Asesoramiento Escolar GALEGO

		ORIENTCIÓN OU Practicas externas

		ORIENTACIÓN OU TFM
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Seminarios con profesionales de la enseñanza  

Punto débil detectado  
La poca experiencia real del alumnado  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Coordinación Master  

Objetivos específicos  
Conocer profesores de secundaria que expliquen la realidad de las aulas de secundaria  

Actuaciones a desarrollar  
Invitar a docentes a que relate su experiencia laboral  

Periodo de ejecución  
curso 2012-2013/ curso 2013/2014 / curso 2014/2015  

Recursos / financiamiento  
Presupuesto del Master  

Indicadores de ejecución  
No hay evidencias  

Observaciones  
Durante el curso 13/14, no se han podido desarrollar estos seminarios por falta de financiación, aunque si se ha contactado
con varios docentes para que cuenten sus experiencia.
Se propone desarrollar estos seminarios en el curso 2014/2015.
Contactaremos con otros departamentos de la Universidad, para ver la posibilidad de obtener financiación externa, o que
se orzanice esta formación como actividad de extensión universitaria.  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Nivel de cumplimiento  
Parcial  

Resultados obtenidos  
No hubo resultados porque solo se desarrollo teóricamente la experiencia, contacto con profesionales, pero no se
programaron las acciones.  

Grado de satisafacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
Preparar en el presupuesto una partida destinada a esta acción.
Contactaremos con otros departamentos de la Universidad, para ver la posibilidad de obtener financiación externa, o que
se orzanice esta formación como actividad de extensión universitaria.  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Crear seminarios de oratoria y comunicación, que son competencias que transversalmente se trabajan en todos las
materias, pero que se puede ampliar a través de seminarios específicos  

Punto débil detectado  
La voz es el recurso principal de un docente, por lo que es necesario que en la carrera docente saber cuidarla, y saber
utilizarla, así como perder vergüenza, y adquirir seguridad hablando en público.  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Coordinación Master  

Objetivos específicos  
Crear seminarios de oratoria y comunicación  

Actuaciones a desarrollar  
Contactar con un experto que pueda preparar un seminario de voz y oratoria
Diseñar los talleres, y establecer fechas para los mismos.

Periodo de ejecución  
curso 2013/2014 - curso 2014/2015  

Recursos / financiamiento  
Presupuesto del Master  

Indicadores de ejecución  
No hay evidencias  

Observaciones  
Se ha contactado con una foniatra experta en oratoria y cuidado de la voz, que accede a realizar esta formación.
La falta de financiación ha dificultado la organización de la actividad.  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Nivel de cumplimiento  
Parcial  

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisafacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-
AUDIT.

 

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La valoración del grado de cumplimiento relativo al criterio “Acceso y admisión de estudiantes” para el curso 2013-14
consideramos que es “suficiente”.

Las condiciones de acceso a este Máster están establecidas en la O.M. ECI/3858/2007.

Las vías y requisitos de acceso a esta titulación se encuentran publicados y son accesibles desde la página web propia.
(http://mpe.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=157&lang=es)
En dicha información se incluye el perfil de ingreso recomendado para cada uno de los itinerarios de este Master.

Las personas que quieran acceder a este Master deben ser titulados universitarios en temas afines a la especialidad que
se desea cursar. En caso de que la titulación que posea el estudiante no coincida con la especialidad que desea cursar,
deberá superar un examen o prueba de acceso.

En todo caso, el perfil de ingreso, aparte de las diferentes especialidades, que consideramos que ha de cumplir todo
alumno/a que desee acceder a este máster ha de ser y tener:
- Inclinación vocacional expresada en el interés por comprender y facilitar la resolución de las problemáticas en los
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

procesos de enseñanza-aprendizaje del ser humano, en su ámbito pedagógico y de interacción social.

- Disposición y motivación para el aprendizaje de todos aquellos contenidos que se le presenten en este máster y
responsabilidad en su propio proceso de aprendizaje.

- Capacidad de reflexión y de hacer aportaciones propias a todos aquellos procesos pedagógicos, sociales, culturales,
políticos que repercuten en el campo de la enseñanza.

- Compromiso en querer adquirir la más alta formación y capacitación en el desenvolvimiento de este máster

- Motivación para participar en todas aquellas acciones que se le propongan tanto desde la estructura interna de los
estudios de máster como desde la universidad.

- Habilidades de comunicación e interrelación personal

- Compromiso social hacia el respeto, la tolerancia y la empatía.

En cuanto a los mecanismos de información previa a la matriculación, esta titulación dispone de información específica y
actualizada en su página web, y dispone de una secretaría que colabora con la coordinación, y que se pone a disposición
de los alumnos tanto por vía telefónica como por correo electrónico para responder a cualquier pregunta que pueda surgir
en relación a este proceso.

En las tres facultades a las que está adscrita esta titulación, existen paneles y pantallas en las que se anuncia información
sobre las diferentes titulaciones que se cursan en el centro, y también información sobre este Master.
En las páginas web de las tres facultades se puede encontrar información o enlaces sobre esta titulación.

Desde la coordinación de la titulación, se mantiene actualizada toda la información importante de cara al acceso a este
master, tanto en la página web propia, como en la secretaría de docencia de esta titulación como en los negociados de
alumnos de los centros.

Es necesario reseñar, las dificultades que tienen los alumnos para acceder a este Máster, por su bajo volumen de plazas, y
los requisitos específicos que hay para acceder al mismo (acreditación B1 de idioma). También las dificultades que
encuentran al no adaptarse los plazos de matrícula de Másteres a los plazos de titulación de los alumnos, es decir, en
septiembre todavía hay alumnos que no acabaron sus exámenes cuando ya terminó el plazo de matrícula para este
Máster.

A través de la plataforma de matrícula, detectamos que parte del alumnado matriculado, se matricula por primera vez en
esta Universidad, por lo que desconoce las particularidades de la misma.

En relación a los mecanismos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso:

-El diseño de acciones de englobadas en el PAT, se centran en la orientación de estos alumnos que no conocen la
Universidad de Vigo, y de antiguos alumnos de esta universidad que continúan sus estudios.

-La primera acción que se lleva a cabo es una charla informativa antes de que comience el curso para todos los alumnos
en la que se presenta la titulación y el desarrollo del curso, se presentan infraestructuras de los centros en relación con la
docencia (aulas, biblioteca, negociado de alumnos, secretaría de docencia etc).

En estas reuniones también participan los decanos de los centros, y responsables de Calidad de los centros, para dar la
bienvenida al alumnado, y explicar la importancia de participar en los distintos mecanismos relacionados con los procesos
de Calidad. Además se presentan a los profesores y coordinadores de cada itinerario, para que el alumnado pueda tener
una referencia docente.

Para el acceso al Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, tal y como se indica en la
Memoria Verifica, no es necesario establecer pruebas o condiciones de acceso especiales distinatas a las derivadas de la
limitación de plazas. Este año no fueron solicitados estas pruebas.
Solo de desarrollarían pruebas en caso de alumnos que no cumplieran el requisito de acceso de tener la titulación
adecuada para el itinerario solicitado.
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Anualmente se revisan los datos sobre las vías de acceso facilitados por Unidata, así como la revisión que se hace durante
el proceso de matrícula.

En cuanto al apoyo y orientación del estudiantado matriculado, se diseñan los siguientes mecanismos:
-Se ponen a disposición de los alumnos coordinadores de cada itinerario, que los guiarán en todos los procesos de la
enseñanza, y serán interlocutores con la coordinación general.
-Existe una Secretaría para todo lo relacionado con la docencia, que tiene a dos personas a disposición de los alumnos,
que les aclararán cualquier duda. Asimismo, en cada centro existe una secretaría de alumnos que gestiona y ayudo al
alumnado en todo lo que tiene que ver con las acciones administrativas.
-Actualmente está en desarrollo el PAT, con acciones específicas, que pondrán a disposición del alumno un tutor que lo
guía durante toda la titulación.

Si atendemos a los resultados del indicador 71, que hace referencia al grado de satisfacción de los estudiantes con el
proceso de selección, admisión y matriculación, observamos que la valoración es alta, un 4,74 sobre 7, aunque es un dato
inferior al del año anterior (5,70). Si analizamos profundamente este dato, observamos que en 4 itinerarios la valoración es
por encima de 5,88, lo que supone un índice muy alto, llegando en el itinerario de orientación a 7 sobre 7. En 10 itinerarios,
la valoración es superior a 4,5, y en los 3 restantes, la puntuación es inferior. Es necesario hacer referencia a la puntuación
que otorgaron los alumnos de Humanidades, que es de 2,5. Sabiendo que el número de alumnos que respondieron a la
encuesta es muy bajo, esta valoración tan baja, puede hacer referencia a algún caso concreto que tuvo problemas durante
el proceso de matrícula.

Analizando este criterio, también debemos tener en cuenta el indicador 72 "grado de satisfacción de los estudiantes con los
colectivos implicados en la orientación de estudiantes". El valor que alcanza este indicador, al igual que en cursos
anteriores es muy bajo 2,82, aunque ligeramente superior al del curso 2012-2013 (2,56). La coordinación general de esta
titulación, siendo consciente de esta situación, busca acciones que apoyen al alumnado en su proceso como estudiantes
de este MAster. Para ello en el curso 2014-15 implantará el PAT (se propone acción de mejora en el criterio 5), que
completa las acciones de orientación que se fueron llevando a cabo hasta ahora.

En general podemos afirmar procesos de acceso y admisión de estudiantes son adecuados y debemos seguir en el mismo
camino para mejorar esta valoración.

Se detecta a través de sugerencias del alumnado que hay una incoherencia entre la nomenclatura del itinerario de Ciencias
Experimentales: Tecnología, Matemáticas, y los contenidos de esta materia que incluyen aspectos relacionados con la
Materia de informática impartida en secundaria. Para el alumnado extranjero es fundamental que aparezca en el nombre
del título la palabra “Informática”, para su homologación en otro pais. Esta situación es arrastrada desde cursos anteriores,
y se subsanará en el curso 2014/2015 durante el proceso de acreditación.

En cuanto a la transferencia y reconocimiento de créditos.
Los mecanismos de transferencia y reconocimiento de créditos son coherentes (experiencia laboral y profesional
acreditada) con el RD 861/2010. Actualmente se está redactando una lista de los mismos que será publicada en la página
web propia.

RECOMENDACIONES INFORME SEGUIMIENTO TÍTULO 12-13
En el informe del curso 12-13, se indica qe se deben hacer propuestas de mejora para resolver la baja satisfacción del
alumnado respecto de acciones de orientación. Para ello estamos implantando el PAT.

PLANES DE MEJORA ST 12-13
Para este criterio, se establecieron los siguientes planes de mejora:

1) “Cambio denominación Itinerario Ciencias Experimentales:Tecnología y Matemáticas”
Este plan no se realizó en la edición del Master 12-13 ni 13-14, ya que el proceso de modificación de la memoria verifica no
se hizo por las complicaciones y complejidad de este proceso. Se pretende realizar esta modificación en el curso 14-15, ya
que se debe hacer el proceso de acreditación de la titulación.

2) “Diseño de PAT específico para esta titulación”
El documento está redactado, y ya ha sido aprobado en CA. Durante el curso actual se implantará el PAT
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Observando los resultados académicos, sabemos que la mayoría del alumnado ha superado sin problemas todas las
materias de la titulación.

A través de las aportaciones de los docentes, sabemos que el alumnado adquiere positivamente las competencias.

RECOMENDACIONES INFORME ST 12-13
En el informe final de seguimiento para el curso 12-13, se recomienda aportar información sobre los resultados de las
encuestas respecto a la satisfacción de profesorado y alumnado en relación a la adquisición de competencias.

PROPUESTAS DE MEJORA ST 12-13
Para este criterio, se había propuesto “Establecer nuevos seminarios con profesionales de la enseñanza”, ya que el
alumnado demanda experiencia real”

En la edición del Master 12-13 la falta de presupuesto fue el factor que no permitió llevar a cabo esta experiencia. De cara
a futuras ediciones, se prevé establecer una parte del presupuesto para esta acción.
Durante el curso 13-14 curso establecimos contacto con varios docentes de secundaria con los que contaremos para
realizar estos seminarios, pero la falta de presupuesto, sigue haciendo complicada la organización de estos seminarios.
Dentro del grupo de profesores del Master, encontramos profesionales que imparten o han impartido docencia en
secundaria, con lo que creemos que en parte, la demanda del alumno de conocer casos reales está cumplida.

Otra propuesta de mejora fue "Crear seminarios de oratoria y comunicación, que son competencias que transversalmente
se trabajan en todos las materias, pero que se puede ampliar a través de seminarios específicos". Nos encontramos con la
misma situación que en el caso anterior, la falta de presupuesto la hace inviable.
Hemos establecido contacto con una foniatra experta en oratoria y comunicación.

Buenas prácticas  
-Mantener actualizada la tabla de reconocimientos de la titulación.
-Mantener actualizada con nuevas titulaciones de grado la tabla de acceso a la titulación de estudiantes.
-Información sobre el Master en paneles de gran formato en el centro.
-Realización de acto de bienvenida para alumnos de nuevo ingreso al inicio de curso.
-Apoyo y orientación de forma sistemática a los alumnos mediante los coordinadores de curso. -Participar en las sesiones
públicas informativas sobre los Másters ofertados por la Facultad de Biología de Vigo, celebrada al comienzo del curso
académico 2013/14, informando al alumnado sobre todos los pormenores de las enseñanzas ofertadas.
-Tenemos abiertas las vías de contacto telefónico y electrónico permitiendo aconsejar a los pre-matriculados en los
procesos de admisión y matriculación.

Propuestas de mejora  
Cambio de denominación del itinerario Ciencias Experimentales: Tecnología y Matemáticas. Esta propuesta ya se hizo para
la edición anterior pero no se llevó a cabo.
Implantación del PAT específico para esta titulación.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

6.- Plan de Acción Tutorial. Curso 2014-15..doc
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INFORME:  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

CENTRO: Facultad de Biología, Facultad de Ciencias De La Educación  y el Deporte, Facultad de Ciencias de la Educación.

TITULACIÓN: Master para el Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

CURSO ACADÉMICO: 2014-2015

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL MASTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS


1. Presentación


El Plan de Acción Tutorial del Master en Profesorado se configurara como el instrumento a través del cual se diseña el contenido y la ejecución de las distintas acciones relativas a la tutoría universitaria. 


En este sentido, es de importancia destacar uno de los principios por los que apuestan los Sistemas de Garantía de Calidad de las Facultades (Biología en Vigo; Ciencias de la Educación en Ourense; Ciencias de la Educación y del Deporte en Pontevedra) a las que está adscrito el Máster, y al que con este plan se trata de responder: la adecuación de métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación a la adquisición de competencias del alumnado, atención a la diversidad, orientación al aprendizaje etc., recogidos de una forma amplia en distintos capítulos de los manuales de Calidad y los Procedimientos que los tres centros han diseñado en el marco del Real Decreto1393/2007 de 29 de octubre.


El presente PAT es un instrumento diseñado como un sistema de apoyo al alumnado. Tratará de mejorar la integración de los estudiantes en el ámbito formativo en el que se desarrolla la titulación, asistiendo en sus necesidades académicas y aportándoles información y orientación de ámbito profesional. El cumplimiento de los objetivos del Plan de acción tutorial redundará también en un mejor  funcionamiento del Máster ya que facilitará la detección de  posibles problemáticas del alumnado que podrán ser abordadas por  la Comisión Académica a fin de tomar las medidas oportunas para corregirlas. 


2. Los agentes Implicados y sus funciones


· En el desarrollo del Plan de Acción Tutorial del Máster intervienen los distintos agentes que se relacionan a continuación:


		AGENTES IMPLICADOS

		Funciones



		Comisión Académica. Tutores-Colaboradores

		Diseño del PAT



		Comisión Académica

		Aprobación del PAT



		Comisión Académica. Tutores-Colaboradores

		Presentación del PAT



		OFOE. Fundación Universidade de Vigo. SIOPE. ORI. Delegación de Alumnos. Servicio de Alumnado-Bolsas

		Apoyo/Colaboración



		Comisión Académica. Coordinador. Tutores. Alumnos

		Implantación



		Coordinador

		Coordinación y Seguimiento



		Coordinador. Tutores. Alumnos 

		Evaluación



		Coordinador. Comisión de Garantía de Calidad 

		Control de implantación del PAT. Análisis de resultados y elaboración de Memoria Final





3. Objetivos


En cada curso académico, la Comisión Académica, con la implantación del PAT, pretende alcanzar los siguientes objetivos:


Objetivos Generales


· Establecer la tutoría y la orientación profesional en el Máster cómo modo de diversificar la ayuda educativa al estudiante durante el período de realización del mismo.


· Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes mediante la asignación de un tutor.


· Fomentar la participación activa del alumnado en los distintos aspectos de la vida universitaria.


· Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre la Universidad, los servicios que ofrece, los proyectos en los que pueden participar, etc. 

Objetivos Específicos


· Mejorar la información de los estudiantes en relación con el centro y la universidad.


· Dar cobertura a las necesidades de apoyo formativo de los alumnos.


· Orientar y fomentar la inserción laboral de los alumnos.


· Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida.


· Reducir la tasa de abandono y aumentar la tasa de eficiencia.


4. Actividades


Para la consecución de los objetivos planteados, se proponen las siguientes Actividades: 


Actividad 1. Sesión de Organización-Presentación (Antes del inicio del curso, septiembre)


La Comisión Académica diseñará el Plan de Acción Tutorial (PAT). Desde la Coordinación del master se organizará una jornada de presentación del PAT a los tutores y coordinadores implicados en dicho proceso, con el fin de realizar la distribución definitiva de las distintas acciones entre los tutores-alumnos y coordinadores de los distintos itinerarios. (VER ANEXO I). 

Actividad 2. Sesión Informativa para el alumnado (Primer día del curso)


Reunión informativa inicial con la Coordinadora, para los nuevos alumnos. Presentación de los datos básicos del master (plan de estudios, horarios, prácticas a realizar), la normativa del centro, los servicios administrativos y las salas de estudio e informática, presentando además el propio PAT.


También, se suministrara información de los principales servicios universitarios (SIOPE, FUVI, OFOE, ORI, actividades deportivas y de formación) con el fin de favorecer la inclusión académica, social y personal del alumnado que pueda carecer de dicha información. Asimismo, se comunicará a los alumnos quién será su Tutor y se les informara del desarrollo efectivo de las actividades de tutoría.


Actividad 3. Reunión Alumnos-Tutores (Inicio Master, Octubre): Toma de contacto con el alumnado bajo su tutela. Cada tutor tendrá una primera sesión grupal, con el grupo de alumnos asignados, para presentar el funcionamiento (horarios, objetivos etc.) de las tutorías y explicar su utilidad; se les indicará qué se pretende y cómo pueden acceder a él si lo requieren. Se podrá solicitar a los alumnos la cumplimentación de dos cuestionarios (VER ANEXO II) con la finalidad de poder realizar un primer análisis de necesidades y conocer sus expectativas en torno al Plan de Acción Tutorial. En el caso de haber alguna persona con necesidades específicas de apoyo educativo, se solicitará apoyo y asesoramiento del Gabinete Psicopedagóxico. A partir de esta primera reunión grupal, se realizarán  reuniones individuales con aquellos alumnos que lo soliciten a lo largo del curso.


Actividad 4. Reunión(es) Alumnos-Tutores (a lo largo del curso): Reunión(es) de seguimiento y asesoramiento continuo. Se plantea que el tutor realice reuniones y consultas individuales con aquellos alumnos que lo demanden (VER ANEXO III). En estas reuniones, se incidirá en las posibles dificultades encontradas en las materias del Máster y se tratará de buscar soluciones a ellas, así como en el propio funcionamiento del Máster. Si surge algo importante el tutor puede comunicarlo a la coordinación Máster en cualquier momento


Actividad 5. Análisis y evaluación final de PAT : Al final de curso el tutor hará un informe global (resumido) sobre sus reuniones con los alumnos tutorizados, cuántas ha tenido y qué asuntos importantes se han tratado. 


Se solicitará a alumnos y tutores que emitan su opinión o cumplimenten un breve cuestionario de satisfacción (VER ANEXO IV), que posteriormente será analizado, junto con los documentos de seguimiento aportados por los tutores para la elaboración del informe final. Los agentes responsables deberán analizar además las dificultades y problemas detectados e introducir los avances que se consideren necesarias, de cara a la mejora del Máster y del propio PAT. 


Cada Centro habilitará los espacios para el desarrollo de las reuniones individuales y grupales con el alumnado. A principio de curso serán publicadas las fechas de las reuniones grupales. El tutor, de común acuerdo con los alumnos, podrá fijar otro lugar para realizar las tutorías


La programación aproximada de las acciones tutoriales para el curso 2014-2015 se resumen en la siguiente tabla: 

		FIGURAS TUTORIALES

		ACTIVIDADES

		TIPO

		FECHA

		LUGAR* / HORA



		Tutor de la Titulación


(Coordinadora del Máster)

		Actividade 1 

		Presentación del PAT  a Tutores y Coordinadores

		

		



		Tutor de la Titulación


(Coordinadora del Máster)

		Actividade 2

		Sesión Informativa para el alumnado Grupal

		1º día inicio curso

		Aula reservada en su momento



		Tutor del alumno durante el Máster

		Actividade 3

		Tutoría Grupal

		Inicio curso

		Despacho del tutor



		Tutor del alumno durante el Máster 

		Actividade 4

		Tutoría Individual

		

		Despacho del tutor



		Tutor de la Titulación


(Coordinadora del Máster)

		Actividade 5

		Análisis de los informes finales del PAT

		Julio 

		





6. Los Recursos


Además de los tutores  incluidos en el ANEXO I, en el siguiente cuadro se reflejan todos los datos que hacen referencia a los recursos implicados en el PAT del Master en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas


		Recursos Humanos implicados en el PAT






		COMISIÓN ACADÉMICA






		Cargo

		Nombre

		Tlfno

		E-mail



		Presidenta (Facultad de Biología)

		Josefina Garrido González

		986 812581

		jgarrido@uvigo.es



		Secretario (Facultad de Biología)

		José María Sánchez Fernández

		986 812618

		jmsbot@uvigo.es



		Vocal  (Facultad de Biología)

		D. Raul  Iglesias Blanco (Comisión Garantía de Calidad)

		

		rib@uvigo.es





		Vocal  (Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, Pontevedra)

		D. Jorge Soto Carballo  (Comisión Garantía de Calidad) 

		

		hesoto@uvigo.es



		Vocal (Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, Pontevedra)

		Dña. María Álvarez Lires 

		986 801709

		lires@uvigo.es



		Vocal (Facultad de Ciencias de la Educación, Ourense)

		Dña. Carmen Ricoy Lorenzo

		

		cricoy@uvigo.es



		Vocal (Facultad de Ciencias de la Educación, Ourense)

		Dña. Cristina Larkin Galiñanes (Comisión Garantía de Calidad)

		

		larkin@uvigo.es





		Vocal

		Alumno que cursa la Titulación 

		

		



		Vocal 

		Alumno egresado

		

		





		COORDINADORES DE ITINERARIOS






		Dpcho

		Nombre

		Tlfn

		E-mail



		

		Albano J. Alonso Blanco - Itinerarios FP sector primario y secundario, FP sector servizos, FP orientación laboral: 

		

		albanoj@edu.xunta.es



		

		Mª Mercedes Álvarez Lires - Itinerario Ciencias experimentais: Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química: 

		

		lires@uvigo.es





		

		Eduardo García Parada - Itinerario Ciencias experimentais: Matemáticas, Tecnoloxía e Informática

		

		egparada@uvigo.es



		

		Ana Elina Martínez Insua - Itinerario Linguas: Linguas estranxeiras 

		

		minsua@uvigo.es



		

		Joaquín Sueiro - Itinerario Linguas: Linguas oficiais

		

		jsueiro@uvigo.es



		

		Pedro Membiela Iglesia - Itinerario de Tecnología e Informática

		

		membiela@uvigo.es





		

		Julio Prada - Itinerario de Geografía e Historia

		

		



		

		Alberto Vaquero -Itinerario de Humanidades

		

		



		

		M. Carmen Ricoy Lorenzo - Itinerario de Orientación Educativa (Ourense)

		

		cricoy@uvigo.es





		

		Paloma Cabello Pérez - Itinerario Artes

		

		pcabello@uvigo.es



		

		Miriam Alvariñas Villaverde -Itinerario Ciencias Experimentais: Educación física

		

		myalva@uvigo.es



		

		Josefina Garrido González -Itinerario  Orientación Educativa (Pontevedra)

		

		jgarrido@uvigo.es





		Personal de Servicios de la U.Vigo



		Servicio/Unidad

		Nombre

		Tlfn

		E-mail



		OFOE

		Técnico/a de orientación


laboral

		986812136

		ofoe@uvigo.es



		Fundación Universidade de Vigo

		Yolanda Míguez Castro

		986814098

		fuvi1@uvigo.es



		ORI

		Amelia Rodríguez Piña

		986813550

		ori@uvigo.es



		BECAS

		Personal administrativo

		986813612


/813611

		negociadodeinformacion


bolsas@uvigo.es



		Extensión Cultural

		Ángeles Sobrino Mosteyrín

		986813603

		xsvicext@uvigo.es





Para el desarrollo de las actividades expuestas se impulsará el trabajo en equipo, la colaboración
y la coordinación docente. El seguimiento del Plan se realizará principalmente a través de las reuniones acordadas entre los agentes responsables del PAT. Con respecto a los recursos materiales se contará con todos aquellos disponibles en el Centro correspondiente y en la Universidad de Vigo, así como también materiales de tipo informativo e incluso didáctico que puedan facilitar otras instituciones o servicios del entorno.


		Material

		Soportes

		Localización



		Web del Máster

		Electrónico

		http://mpe.uvigo.es/



		Web de la Facultad de Biología

		Electrónico

		http://www.facultadbiologiavigo.es



		Web de la Facultade de Ciencias da Educación

		Electrónico

		http://webs.uvigo.es/educacion-ou/



		Web de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte  

		Electrónico

		http://webs.uvigo.es/feduc/



		Web de la Universidad

		Electrónico

		http://webs.uvigo.es  





Las nuevas tecnologías supondrán también una herramienta útil para el asesoramiento individual. Se podrá habilitar en la plataforma TEMA un espacio para las consultas entre tutores y alumnos. Como no todos los tutores son profesores de materias de primer  semestre, las consultas entre tutores y alumnos se podrán hacer mediante correo electrónico. La Coordinación del Máster garantizará que el plan de acción tutorial esté disponible para todos los alumnos en la web del Máster.


7. La Evaluación


La evaluación del PAT se concibe como un proceso de recogida y análisis de información relevante que aporte datos sobre:


· Los resultados obtenidos a partir de la puesta en práctica del plan (producto).


· La idoneidad de los medios y recursos empleados para obtener dichos resultados (proceso).


Los datos de la evaluación constituirán un elemento para la reflexión que contribuirá al perfeccionamiento profesional y a lograr los objetivos establecidos con carácter general. Constituye una herramienta esencial ya que proporciona la información precisa para las decisiones que se vayan tomando durante la planificación, el desarrollo y la finalización del mismo.


Se entiende, por lo tanto, que la evaluación tiene un carácter formativo ya que, además de evaluar productos, evalúa el proceso permitiendo introducir avances de forma continua y contribuir finalmente al avance de la calidad y de la excelencia de la educación. De acuerdo a esto se establecen los siguientes tipos de evaluación: 


Inicial: detectando el punto de partida después del análisis de necesidades, para ajustar la intervención y prevención.


Continua: el desarrollo de la actividad orientadora y tutorial será objeto de una evaluación continua de carácter formativo, con el objetivo de favorecer la introducción de las modificaciones precisas, si fuera el caso.


Final: la valoración global de las acciones realizadas, donde se analizará el nivel de consecución de los objetivos previstos, así como las dificultades encontradas, las modificaciones introducidas y las consecuencias y propuestas de avance que deberían incorporarse al plan del curso siguiente

Pontevedra, 6 de junio de 2014



Josefina Garrido González

ANEXOS


FICHAS


ANEXO I


		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: Relación de Alumnos y Tutores asignados

		



		

		

		Año Académico

		2014/2015



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor:



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		





ANEXO II


		PAT : Ficha Inicial de detección de necesidades y valoración de la tutoría

		



		

		

		Año Académico

		2014/2005



		DATOS PERSONALES ALUMNO/A



		Apellidos y nombre

		



		Titulación previa

		

		



		D.N.I.

		

		



		Lugar e Data de nacimiento

		

		



		Enfermedad o algún tipo de discapacidad 

		



		Domicilio

		



		Teléfono/E-mail

		



		Actividades de su interés

		



		Otras inquietudes 

		



		Opinión inicial: ¿Qué esperas de la tutoría, en general?

		



		¿La consideras útil y/o necesaria? ¿Por qué?

		



		En tu opinión, ¿qué actividades se deberían incluir?

		



		¿Cómo se deberían desarrollar?

		





ANEXO III

		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL : Ficha de seguimiento de tutorías  (grupal – individual)

		



		Lugar

		

		Curso 2014/2015



		Fecha y hora

		



		



		Alumnado asistente a la reunión:




		



		Reunión solicitada por:




		



		Motivo de la reunión:




		



		Temas formulados:




		



		Desarrollo


(observaciones):




		



		Acuerdos y compromisos:




		





 ANEXO IV

		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

Cuestionario final de satisfacción del alumnado

		





1. Valora la documentación y la información previa ofrecida sobre el PAT


		Muy  Mala

		



		Mala

		



		Buena

		



		Muy Buena

		





2. ¿Qué  valoración te merece la organización y coordinación de las distintas actividades desarrolladas en el PAT?


		Muy  Mala

		



		Mala

		



		Buena

		



		Muy Buena

		





3.  ¿En qué grado respondió el desarrollo del PAT a tus  expectativas?


		Nada 

		



		Poco 

		



		Bastante

		



		Mucho

		





4. Valora el grado de utilidad del PAT


		Nada 

		



		Poco 

		



		Bastante

		



		Mucho

		





5.  ¿Resultan aplicables los temas abordados en el  PAT aplicables a  distintos aspectos de tu desarrollo personal,  académico y profesional?


		Si

		



		No

		



		¿Por qué?








6.  ¿Consideras que el calendario establecido para las distintas actividades fue adecuado?


		Si

		



		No

		



		¿Por qué?








7. ¿Consideras adecuada la metodología empleada?


		Si

		



		No

		



		¿Por qué?








8. ¿Consideras adecuado el  sistema de seguimiento?


		Si

		



		No

		



		¿Por qué?





10. Valora la actuación de tu tutor con respecto a los siguientes aspectos:


		

		Muy mal 

		Mal

		Bien

		Muy bien



		Metodoloxía empregada

		

		

		

		



		Desenvolvemento dos contidos

		

		

		

		



		Claridade da exposición.

		

		

		

		



		Atención persoal aos alumnos

		

		

		

		



		Aclaración de dúbidas

		

		

		

		





10. ¿Cómo mejorarías el PAT?


		

		Mestrado para o Profesorado


de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional


e Ensino de Idiomas

		







6.- Plan de Acción Tutorial. Curso 2014-15..doc



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Cambio denominación Itinerario Ciencias Experimentales; Tecnología y Matemáticas  

Punto débil detectado  
Incoherencia en la nomenclatura del itinerario  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Coordinación Master  

Objetivos específicos  
-Proponer cambio de denominación en la Memora Verfica  

Actuaciones a desarrollar  
Realizar la modificación durante el proceso de Acredtación.

Periodo de ejecución  
Septiembre 2012-Diciembre 2013 - Curso 2014-2015  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
   

Objetivos  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

              25/09/2014 10:19:41 24/62



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
   

              25/09/2014 10:22:52 25/62



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
implantación del PAT específico para esta titulación.  

Punto débil detectado  
El PAT está diseñado pero no implantado  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Coordinación Master  

Objetivos específicos  
Implantar PAT en esta titulación.  

Actuaciones a desarrollar  
-Implantar el PAT en el curso 2014-15  

Periodo de ejecución  
Curso 2014-2015  

Recursos / financiamiento  
Presupuesto del Master  

Indicadores de ejecución  
   

Objetivos  
Implantar un plan de orientación y apoyo a cada uno de los estudiantes.  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
Parcial  

              25/09/2014 10:22:52 26/62



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Resultados obtenidos  
Se ha diseñado el PAT y aprobado en la comisión académica del Master.  

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
   

              26/09/2014 10:27:00 27/62



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los
programas formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La valoración del grado de cumplimiento relativo al criterio “Planificación de las enseñanzas”, una vez hecha la reflexión
acerca del mismo para el curso 2013-14, es “suficiente”.

La planificación de las enseñanzas viene establecidas por la memoria verificada, cada año se contextualiza esta
información para este Máster. Por lo que está de acuerdo con lo previsto en la memoria, a pesar de las dificultades
operativas de este Máster.
A través de la página web del Master se publica todo lo que tiene que ver con la planificación de las enseñanzas: horarios,
calendario, espacios, ...

En cuanto a la coordinación:
Esta titulación cuenta con un sistema de coordinación vertical de las actividades docentes basado en el nombramiento de
una Coordinadora General de Máster, así como una Comisión Académica.
La existencia de estas figuras, está contemplada en la Memoria Verifica de la titulación.
La coordinadora general del master, es la profesora Josefina Garrido González.
La comisión académica está formada por las siguientes personas:
-Presidenta, Coordinadora general del máster nombrada por Consello de Goberno

              26/09/2014 10:27:00 28/62



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Dña. Josefina Garrido González
-Secretario general del máster
D. José María Sánchez Fernández (Facultad de Biología, Vigo)
-Por la Facultad de Biología (Campus de Vigo)
D. Raúl Iglesias Blanco (Comisión Garantía de Calidad)
-Por la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)
D. Jorge Soto Carballo (Comisión Garantía de Calidad)
Dña. María Álvarez Lires (Vocal)
Dña. Paloma Cabello (Coordinadora del Campus de Pontevedra)
-Por la Facultade de Ciencias da Educación (Campus de Ourense)
Dña. Carmen Ricoy Lorenzo (Coordinadora Máster en Ourense)
Dña. Cristina Larkin Galiñanes (Comisión Garantía de Calidad)
-Alumna que curse actualmente la titulación:
Dña. Namibia Perez Dapena
-Alumno egresado
D. Yoel Castro Maquieira

Estas dos figuras se encargan de la coordinación y organización de la docencia teórico-práctica, con la colaboración de la
secretaría de docencia de este máster.

En cuanto a las acciones de coordinación vertical:

La coordinadora general, se reunió con todo el profesorado al inicio del curso para explicar la estructura del master a los
docentes de nueva incorporación, y analizar y proponer mejoras a los docentes que ya estaban impartiendo materias. Así
mismo se designaron coordinadores de itinerarios y materias.
Indicar directrices de cara a la realización de las guías docentes.
Al finalizar el curso, la coordinadora se encarga de analizar y realizar un informe interno del año académico, que se debate
con la comisión académica de cara a realizar propuestas de mejora para el siguiente curso. A partir de este informe se
redacta el informe de seguimiento del título.
La coordinadora con la colaboración de la secretaría de docencia, se encarga de establecer y llevar a cabo las acciones
propuestas por el SGIC.

La comisión académica, se reúne periódicamente para tratar todos los temas referentes al master: Horarios, calendario,
gestión de prácticas externas, gestión de TFM, gestión del SGIC, selección de nuevo profesorado y cualquier otro tema que
se presente relacionado con la docencia diaria, solicitudes, reclamaciones o quejas de los alumnos.

La coordinadora general con el apoyo de la secretaría de docencia, son el punto de información e interlocución con el
alumnado.

Se establecen como coordinación horizontal varias figuras:

• Coordinadora en el Campus de Ourense, cargo que ocupa Carmen Ricoy Lorenzo, profesora en el Campus de Ourense.
Se encarga de la coordinación de la docencia y del profesorado, contacto con los alumnos, etc.

• Coordinadora en el Campus de Pontevedra, cargo que ocupa Paloma Cabello, profesora en el Campus de Pontevedra.
Se encarga de la coordinación de la docencia y del profesorado, contacto con los alumnos, etc. Esta es una figura que se
incorpora en este curso.

• Coordinadores de cada itinerario. Que coordinan la docencia y el profesorado dentro de cada itinerario y hace funciones
de tutores con los alumnos.
También se encargan de asignar la tutorización de trabajos fin de master y prácticas externas.

Ciencias Experimentais: Bioloxía Xeoloxía: María Mercedes Álvarez Lires
Ciencias Experimentais: Matemáticas, Tecnoloxía: Eduardo García Parada
FP Sector Servizos, FP Sector Primario e secundaria, FP Formación e Orientación Laboral: Albano Julio Alonso Blanco
Linguas: Linguas estranxeiras: Ana Elina Martínez Insua
Linguas: Linguas oficiais: Joaquín Sueiro Justel
Artes: Debuxo: Paloma Cabello
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Ciencias experimentais: Educación Física: Mirian Alvariñas Villaverde
Orientación Educativa Reyes Fernández
Ciencias Sociais: Xeografía e Historia, Ciencias Sociais: Humanidades , Ciencias Experimentais: Matemáticas, Tecnoloxía
e Informática e Orientación Educativa(Ourense): Carmen Ricoy Lorenzo

• Coordinadores de Materias, para las materias que son impartidas por varios docentes, se designa un profesor
coordinador de la materia y del profesorado, que se encarga de la guía docente y la coordinación de actividades.

• Tutor de prácticas externas y TFM. Cada alumno tiene designado a un profesor como tutor de prácticas externas y
director de TFM, que lo guiará y tutorizará en estas dos materias.

El resultado de la existencia de estas figuras es la mejora de la visión de los alumnos sobre los procesos de ayuda y
orientación. En la convocatoria de 2010/11 se valoraba este ítem con un 3,92 sobre 7, y el resultado de este curso es de
4,27 sobre 7, siguiendo un progreso en la subida en estos años. A pesar de ello, el resultado no es suficiente, por lo que
seguimos trabajando en estas acciones y nuevas mejoras, como la implantación del PAT.

Las materias que componen el plan de estudios, siguen siendo coherentes con los objetivos y competencias descritos en la
Memoria Verifica.
Las guías docentes de las materias, están disponibles para los alumnos tanto en la plataforma FAITIC como en la página
web propia.
En cuanto a la adecuación de las guías docentes, analizamos la visión de alumnado y PDI:
Observamos que el grado de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo de la enseñanza es de 5,30 sobre 7, una
puntuación suficientemente alta, aunque inferior a la del curso pasado (5.70).
A la pregunta concreta “Está satisfecho con los objetivos indicados en el plan de estudios” (ítem 1-indicador 78 de las
encuestas de satisfacción). El profesorado otorga una valoración de 5,66 sobre 7. Esta es una puntuación bastante alta,
por lo que podemos indicar que los objetivos presentados en el plan de estudios son correctos y coherentes.
A la pregunta concreta “Los mecanismos disponibles para la elaboración y diseó de las guías de las materias son
adecuados” (ítem 2-indicador 78 de las encuestas de satisfacción). El profesorado otorga una valoración de 5,33 sobre 7.
Esta es una puntuación bastante alta, por lo que podemos indicar que los mecanismos que se ponen a disposición de los
docentes para elaborar estas guías son adecuados.
La valoración de los alumnos con la planificación y desarrollo de la enseñanza, es inferior, 3,13/7, es inferior al resultado de
años anteriores. Por otro lado, el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente está valorado con 4,51
sobre 7.
Si analizamos los diferentes ítems consultados en este indicador (74 de las encuestas de satisfacción). A la pregunta
“Conozco y estoy satisfecho con los objetivos generales del plan de estudios”, el alumnado la puntúa con un 3,31 sobre 7.
Y a la pregunta “Las guías docentes de las materias son accesibles y coherentes con los objetivos del plan de estudios”,
los alumnos y alumnas la valoran con un 3,09.
Estos resultados son muy bajos. La diferencia entre la valoración y la de los alumnos, es muy alta en cuanto a la
satisfacción de los objetivos. Esto podría explicarse ya que la respuesta por parte de los alumnos a las encuestas fue muy
baja, con lo que aunque los resultados son extrapolables, no son objetivos.

La última asignatura que se imparte es el Practicum, siguiendo las indicaciones de la Memoria Verifica. Para ello se diseña
la guía de Practicum (adjunto), que se puede encontrar en la página web propia.
Las prácticas externas se organizan desde la coordinación general con la colaboración de los coordinadores de itinerario.
En el mes de noviembre se hace una reunión con el alumnado donde se explica el proceso de prácticas y las tareas
propias que se desarrollaran durante este proceso.
Los alumnos realizan sus prácticas en centros de secundaria dependientes de la Consellería de Educación. La consellería
proporciona a la coordinación del Master un listado de los docentes que desean recibir alumnos para realizar las prácticas.
Esta lista se actualiza anualmente.
Las prácticas duran 6 semanas en las que los alumnos deben completar 105 horas de trabajo docente. Este proceso será
tutorizado por un docente en el centro de prácticas y un docente del Master.
El alumno debe entregar una memoria de prácticas al acabar el proceso que será evaluada por el tutor de la universidad. Y
esta nota se completará con la valoración del trabajo del alumno por parte del tutor del centro de prácticas.
La segunda materia que conforma el Practicum es el TFM. Con esta materia se pretende que los alumnos adquieran las
siguientes competencias:
• Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.
• Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
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• Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.
• Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.
Para esta materia cada alumno tendrá un tutor que lo guíe en la elaboración del trabajo.
Una vez realizado, y con el visto bueno del tutor, el alumno presentará el trabajo ante un tribunal compuesto por varios
docentes del itinerario.

Toda la información sobre la planificación temporal, se encuentra en la página web propia, en el apartado
PLANIFICACIÓN, así como en el apartado NOTICIAS.

Es este curso, se comenzó a impartir el itinerario de Orientación Educativa. Se ofertaron 20 plazas (8 en Pontevedra y 12
en Ourense). La matrícula en este itinerario es muy concreta, ya que el acceso es para Licenciados en Psicologia,
Psicopedagogía y otras titulaciones relacionadas. Los psicopedagogos son los principales demandantes de matrícula, ya
que muchos de los créditos de la titulación se le reconocen. En Pontevedra solo hubo 3 matriculados y en Ourense 11.

A través de los resultados obtenidos en este curso, no se ve necesario hacer cambios sustanciales, ya que las tasas de
éxito y rendimiento son altas en los 3 campus donde se imparte esta titulación:
-Tasa de Éxito: En 11 itinerarios es del 100%, en los 3 itinerarios el dato es inferior al del curso anterior, aunque sigue
siendo un dato alto, en FP: sector primario y secundario y en lenguas extranjeras que es por encima del 99%. Solo es
salientable el dato de Matemáticas y tecnología del campus de Vigo, que es del 93.33%.
-Tasa de Rendimiento: Es superior al 95,74% en los tres campus, lo que supone un alto grado de superación de materias
por parte de los alumnos.
-Tasa de Eficiencia: En 13 de los 14 itinerarios es del 100%, y solo baja en el itinerario de Educación Física que sigue
siendo un resultado alto, del 96,94%. En todo caso los resultados superan el dato previsto en la memoria verifica del >85%.

En cuanto a la Tasa de graduación:
En ningún itinerario se alcanza el dato del >90% previsto en la Memoria Verifica.
En 4 de los 14 itinerarios, el dato es superior al del curso anterior, en 8 itinerarios el resultado es inferior al del curso
anterior, y en 6 de ellos, el dato baja más de 10 puntos, lo que supone una situación preocupante. Si hacemos un análisis
más profundo en cada uno de estos itinerarios:
-Ciencias experimentales: Biología y geología: Observando el registro de esta tasa en años anteriores vemos que el valor
de este año (78.26%) es el más bajo de todas las ediciones de esta titulación. Esto se debe en parte, a las dificultades que
tiene los alumnos para adaptar sus horarios a los de las prácticas externas, y no las pueden realizar en las fechas oficiales,
con lo que tampoco pueden terminar el curso.
-FP: Formación y orientación laboral: El dato es el más bajo de los últimos 5 años (70,00%), también es el único año donde
no se ha cerrado la matrícula en este itinerario, no se completaron las plazas, y a lo largo del curso, varios alumnos
renunciaron a los estudios por incompatibilidad con su trabajo. Es necesario hacer un seguimiento de este dato, ya que
consideramos que los datos de este curso son puntuales, y se recuperarán en la siguiente edición, llegando a las
puntuaciones que se conseguían (siempre por encima de 80%)
-FP: Sector primario y secundario: el dato para este curso es de 72,73%. Este dato es acorde con el de años anteriores que
rondaba el 60%, aunque el año pasado, este dato subió hasta un 100%. Es posible que el dato sorprendente sea el del año
pasado, ya que el de este curso es más coherente con el de años anteriores.
En los itinerarios de FP, el alumnado en muchos casos ya está ejerciendo como docente, y necesita el certificado de este
Master para completar su formación; esto implica que el alumnado no compatibiliza bien sus horarios con la docencia de
esta titulación.
-Lenguas oficiales:El dato de esta edición es de 86.96%, el más bajo de los 3 últimos años. Es necesario hacer un análisis
más profundo de este dato. Para ello contactaremos con el profesorado de la titulación.
-Ciencias experimentales: Educación física: Este dato para este itinerario siempre ha sido muy alto, y superior a lo previsto
en la memoria verifica. Este año el dato ha bajado notablemente siendo de 80,95%. Además este dato baja en hombres, ya
que en mujeres es del 100%.
Consideramos que la bajada en esta tasa para este año es una situación puntual, y que subirá en el próximo curso.
-Ciencias sociales: Geografía e Historia: Este dato es muy inferior al de años anteriores, y se iguala con el dato de
2009/2010. Entendemos que esta bajada es puntual y que se subsanará en las próximas ediciones, aunque se hará un
seguimiento a este itinerario para mejorar este dato. Es importante señalar que es el único itinerario en el campus de
Ourense en el que ha bajado esta tasa.

Todos estos datos se cometan con el profesorado en las reuniones de inicio de curso, para que propongan alternativas y se
analicen su proceso de enseñanza.
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Revisando los datos de grado de satisfacción de los estudiantes en este criterio, encontramos que el dato es bajo (3,13),
aunque es un poco superior al del curso anterior (3,08), la diferencia no es significativa aunque sigue siendo necesario
mejorar este aspecto. Revisando los resultados de las preguntas de este indicador, observamos que la valoración más baja
es respecto a Una desproporción entre clases teóricas y prácticas, al igual que en la edición anterior.
La valoración más alta la encontramos en la pregunta relacionada con la metodología utilizada que es de 4. Para el resto
de preguntas la valoración va del 3.24 al 3.63, que son datos bastante parecidos.
En cuanto a estos datos, es importante señalar la baja participación del alumnado en las encuestas de satisfacción, ya que
de los 229 posibles encuestadas, solo respondieron 49 (21,40%). Este resultado tan bajo, no se puede tomar como
significativo ya que como la respuesta es voluntaria, lo habitual es que responda a la misma los interesados en que desde
la coordinación se hagan modificaciones en la planificación de la enseñanza. a pesar de ello tendremos en cuenta estos
datos para hacer el análisis de la titulación.

Estos datos se explicaran en las reuniones de inicio de curso al profesorado

Revisando el dato de grado de satisfacción del profesorado con la planificación y desarrollo de la enseñanza, el resultado
es muy diferente, 5,30. Es un resultado alto, aunque inferior al del curso anterior que era de 5.70. Deducimos que el
profesorado considera muy adecuada la planificación de la enseñanza. Aunque es habitual que este dato sea muy diferente
para alumnos y profesores, es necesario estudiar este proceso para que mejore la visión del alumnado.
En caso de la participación en las encuestas del profesorado, el resultado también es muy diferente, ya que el 62.69% del
profesorado completo las encuestas.

Es necesario ser más insistentes con el alumnado para que cubra las encuestas y poder obtener así resultados reales.

Se trasladan estos datos a la CA de la titulación, para establecer medidas, y se trasladan estos datos al profesorado. Para
el curso siguiente hemos organizado la docencia con mayor anterioridad. La coordinadora se reunirá al inicio del curso con
los coordinadores de cada itinerario para explicar como se va a desarrollar el mismo. A su vez estos trasladaran la
información al profesorado del itinerario.

Entendemos que estos resultados apoyan que la valoración de cumplimiento de este criterio es suficiente.

No podemos analizar los resultados de las encuestas de evaluación docente, ya que en el curso 2013/14 no se realizaron
por no adaptarse los plazos de análisis a la planificación horaria de este master.

Movilidad
Para esta titulación tan concreta no existen programas de movilidad para estudiantes. Al ser una titulación anual, donde las
prácticas deben realizarse en centros gestionados por la Xunta de Galicia, es inviable hacer programas de movilidad.

Descripción De Módulos Y Materias
En el curso analizado, las guías docentes estuvieron en DOCNET en los plazos establecidos desde el vicerrectorado
correspondiente. Además se colgaron en la página web propia
http://mpe.uvigo.es/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=170&lang=es

En el curso analizado se realizaron las actividades indicadas en cada una de las guías. Los contenidos, objetivos y
competencias, se adaptaron de los propuestos en la memoria verifica.
Los datos obtenidos de las tasas de éxito (>99,71% en los 3 campus) y eficiencia (100% en los campus de Vigo y Ourense
y de 98.35% en Pontevedra), demuestran que la evaluación está bien diseñada para analizar el aprendizaje del alumnado.

A través de la WEB propia, se encuentra la información sobre régimen de permanencia

RECOMENDACIONES INFORME SEGUIMIENTO TÍTULO 12-13
En el informe anterior se recomienda establecer propuestas de mejora para analizar y resolver la baja satisfacción del
alumnado con respecto a la planificación y desarrollo de las enseñanzas.
Se establecen propuestas de mejora en el apartado específico.

PLANES DE MEJORA ST 12-13
1) “Recoger de la Xunta de Galicia información sobre los tutores de prácticas disponibles”
Se contactó con la Consellería de Educación, que para este curso hizo un listado de docentes de educación secundaria

              26/09/2014 10:27:00 32/62



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

interesados en ser tutores de prácticas de este Master. Esta lista se le proporcionó a los alumnos que hicieron su selección.
En la siguiente edición, solicitaremos tener la lista de profesorado-tutor con más anterioridad para que los alumnos
dispongan de la misma.

Buenas prácticas  
-Disponibilidad de toda la información detallada referente a la Planificación de la Enseñanza en la página web del Master.
-Existencia de mecanismos de coordinación docente y evidencias de su funcionamiento:
-Calendarios de exámenes disponibles en la página web.
-Disponibilidad de listado de tutores para realización de prácticas externas.
-Se solicita a los docentes, que mantengan actualizada la información y contenidos de las materias en las plataformas de
teledocencia.
-Se informó puntualmente a través de la lista de correo electrónico de los alumnos del Máster, de las distintas
convocatorias de becas.

Propuestas de mejora  
-Mejorar el resultado de satisfacción del alumnado respecto a la planificación de las enseñanzas.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

GUIAS-DOCENTES-13_14.pdf

Guía_Practicum_13-14.pdf
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Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V03101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación
do programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias
acadadas polos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz
y Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters
Kluwer España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos
prácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
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MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


Páxina 2 de 7







 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.


PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.


SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.


Recomendacións 
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Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código P02M066V03102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a González González, Salvador Guillermo


Profesorado González González, Salvador Guillermo


Correo-e salva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da<br />presencialidade.<br />Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test
como nos traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.<br />O alumnado que non poida seguir a
avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os
exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas
polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.<br />Aqueles estudantes que
non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.</p>
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Bibliografía. Fontes de información 


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps), Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación., (2001),
Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A., Manual de Psicología de la Educación , (2002), Pirámide.


Mayer, R.E. , Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo., 2004, Pearson Prentice Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C., Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva , 2001, Alianza


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R., Desarrollo humano. , 2005, McGraw-Hill.


Santrock, J.W., Psicología del desarrollo., 2006, McGraw-Hill.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps) , Desarrollo psicológico y educación, 3. Trastornos del desarrollo y Necesidades
Educativas Especiales, 2001, Alianza


MANUAL DE REFERNCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Web   


Descrición
xeral


Esta materia aborda aspectos xerais relativos á evolución da educación física, aos diferentes marcos de
referencia que tivo e ás variacións no seu obxecto de estudo, partindo de concepcións pasadas ata chegar
aos significados e formulacións actuais da mesma. Así mesmo, e a través dunha perspectiva educativa,
desenvólvese a historia desta materia no sistema educativo, estudando como evolucionaron as intencións e
funcións da educación física na escola. 


A materia supón o punto de partida para coñecer, non só o contexto histórico e conceptual, senón tamén o
curricular. Deste xeito, destinaremos parte da materia ao estudo da evolución do currículo da educación
física, neste caso concreto, na Educación Secundaria.


Por outra banda, tal e como se especifica na descrición dos contidos desta materia achegada na memoria
para a solicitude de verificación do título, profundaremos no traballo docente en equipo, en como se pode e
debe traballar de maneira conxunta nesta etapa educativa en relación coa educación física.


Finalmente, traballaremos con especial dedicación a atención á diversidade do alumnado, enfocada á
educación física na Educación Secundaria; en primeiro lugar, profundaremos no seu
coñecemento/comprensión e na variedade de colectivos que se integran dentro deste concepto, para
abordar posteriormente, e de forma moito máis concreta, o traballo con certos grupos de interese, realizando
experiencias prácticas e de investigación.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas
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 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 
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 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender e analizar cuestións diversas derivadas do coñecemento da educación física,
da súa evolución e estruturación, reflexionando sobre os significados pasados e actuais
desta e as súas consecuencias pedagóxicas e sociais.


saber
saber facer


A1
A14
A16
A17
A32
A44
B1
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Coñecer a historia da educación física no sistema educativo. saber A1
A14
B1


Coñecer e analizar a evolución do modelo curricular da educación física escolar no ensino
secundario.


saber
saber facer


A1
A4
A8
A14
A16
A17
A24
A44
B1


Comprender a importancia do traballo docente en equipo e examinar diferentes técnicas
de aplicación en educación física no ensino secundario.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A8
A9
A16
B1
B2
B3


Comprender e valorar a atención á diversidade en educación física no ensino secundario,
realizando propostas prácticas innovadoras e construtivas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A6
A7
A16
A17
A18
A20
A21
A22
A41
A42
A44
A45
A48
A49
B1
B2
B3


Ser capaz de deseñar e expoñer en público un traballo de investigación relacionado cos
contidos da materia, utilizando diferentes técnicas de busca bibliográfica e de novas
tecnoloxías.


saber facer A1
A2
A4
A6
A7
A8
A21
A25
A38
A40
A45
A47
B1
B2


Participar de forma activa na resolución de problemas plantexados na materia. saber facer
Saber estar / ser


A16
A17
A39
A49


Contidos 


Tema  


BLOQUE 1. Consideracións xerais en torno ao
coñecemento da educación física; evolución e desenvolvemento das
distintas concepcións e do seu obxecto de estudo. Estruturación do
coñecemento sobre educación física.


BLOQUE 2. A educación física: natureza e significado actual.
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BLOQUE 3. A educación física no sistema educativo:
historia da educación física no sistema
educativo e evolución das funcións da
educación física escolar.


BLOQUE 4. Evolución do modelo curricular da
educación e da educación física escolar: marco curricular da educación
física no ensino secundario.


BLOQUE 5. O profesorado, traballo docente en equipo. A atención á diversidade do
alumnado.
Procedementos e técnicas específicas para o
traballo en educación física no ensino
secundaria.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Resolución de problemas e/ou exercicios 10 30 40


Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20


Traballos tutelados 0 16 16


Sesión maxistral 30 60 90


Traballos e proxectos 0 34 34


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Durante as clases presenciais e tamén a través da plataforma realizaranse pequenos exercicios. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


A través da plataforma de teleensinanza o alumnado terá acceso aos apuntamentos da materia así
como un espazo para realizar titorías virtuais e desenvolver actividades. 


Traballos tutelados O seguimento dos traballos será realizado a través de titorías que poderán ser individuais ou
grupais, dependendo do número de alumnas e alumnos matriculados 


Sesión maxistral Parte dos contidos da materia serán expostos en forma de lección maxistral, por parte das
profesoras 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou exercicios TUTORIAS DA DOCENTE


Prácticas autónomas a través de TIC TUTORIAS DA DOCENTE


Traballos tutelados TUTORIAS DA DOCENTE


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de problemas plantexados na clase 40


Prácticas autónomas a través de TIC Participación a través da plataforma de teleensinanza 10


Traballos tutelados Traballo sobre un artigo de revisión relacionado cos contidos da
materia 


40


Traballos e proxectos Exposición dun traballo en público 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


 * ver recomendacións


Bibliografía. Fontes de información 
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Carbajosa, C. (1999). Las profesoras de Educación Física en España. Historia de su formación (1938-1977). Oviedo:
Universidad de Oviedo.
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Educativa, 25(1), 133-148.
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Sørensen, J., Sørensen, J. B., Skovgaard, T., Bredahl, T., Pggaard, L. (2011). Exercise on prescription: Changes in physical
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Valls, C., Banqué, M., Fuentes, M. y Ojuel, J. (2008). Morbilidad diferencial entre hombres y mujeres. Anuario de Psicología,
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Recomendacións 


 
Outros comentarios
Para superar a materia en primeira convocatoria e de xeito continuo, o alumnado ha de asistir polo menos ao 80% das
clases. Ademais, hai que obter polo menos un 4 sobre 5 no traballo para que poida facer media co resto das notas.Quen non
cumpra estes requisitos presentarase nunha segunda convocatoria a unha avaliación consistente en:
a) exame oral sobre os contidos da materia: 5 puntos
b) realización e presentación do traballo: 5 puntos
É imprescindible aprobar tanto o apartado a) como o b) para superar a materia. 
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pazos Couto, Jose Maria


Profesorado Pazos Couto, Jose Maria


Correo-e chema3@gmail.com


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a capacidade para desenvolver con éxito todos os aspectos relacionados coa a
Educación Física nas etapas de ESO e Bacharelato


saber
saber facer


A1
A4
A6
A9


Coñecer en profundidade o curriculum da Educación Física en ESO e Bacharelato e todos
os seus compoñentes


saber A1
A3
A13
A15
A17
A18
A46
A47
B1
B3


Coñecer os diferentes tipos de clasificación e elaboración de tarefas en Educación Física
para ESO e Bacharelato


saber
saber facer


A6
A8
A9
A14
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Coñecer e recoñecer os diferentes estilos de ensino en Educación Física saber A5
A9
A25
A29
B1
B2


Aprender a adoptar o estilo de ensino necesario para cada situación/contexto de aula de
Educación Física


saber facer
Saber estar / ser


A2
A4
A7
A9
A10
A12


Valorar e coñecer os diferentes tipos de avaliación en Educación Física e ser capaz de
aplicar cada un dos tipos de avaliación en función de cada contexto


saber
saber facer
Saber estar / ser


A22
A27
A28
A30
A32
A36


Contidos 


Tema  


Bloque 1 Os obxectivos en E.F. Tarefas do profesorado vinculadas aos obxectivos. A
elección de obxectivos en E.F., a súa formulación e clasificación.
Taxonomías de obxectivos e o seu valor didáctico; Taxonomías do ámbito
motor: aplicacións prácticas para o desenvolvemento do proceso de
ensino-aprendizaxe en E.F. 


Bloque 2 Os contidos en E.F. Evolución dos contidos na E.F. Factores da súa
evolución; Valor e tratamento educativo das correntes orixinadas. Tipos
de contidos. Tarefas do profesor vinculadas aos contidos; selección e
formulación 


Bloque 3 As actividades en E.F.: do exercicio á tarefa. Función das actividades: a
análise das tarefas. Selección das tarefas. Presentación das tarefas;
estratexias na práctica. Aspectos a considerar na aprendizaxe das tarefas
motrices: a transferencia, a motivación, o feedback e o coñecemento de
resultados. 


Bloque 4 Os estilos de ensino en E.F.: Evolución e perspectivas. Os estilos de ensino
no ámbito da E.F. 


Bloque 5 A avaliación da E.F.: Evolución e caracteres. A avaliación en E.F. desde a
perspectiva constructivista. Finalidades, medios e instrumentos de
avaliación en E.F. As diferentes clases de avaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 18 30


Actividades introdutorias 10 20 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Presentacións/exposicións 1 0 1


Sesión maxistral 30 15 45


Probas de autoavaliación 1 1 2


Resolución de problemas e/ou exercicios 5 5 10


Traballos e proxectos 9 9 18


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Ao longo do curso o alumno desenvolverá diferentes traballos de aula, relacionandos cos aspectos
da metria 


Actividades introdutorias Para ubicar ao alumnado nos contidos da materia, e analizar o coñecementos previos con que
parte o mesmo. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Utilizarase a plataforma faitic, para propoñer ao alumnado exercicios complementarios co
desenvolvemento da materia. 
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Presentacións/exposicións Exposición na aula de traballos de aula 


Sesión maxistral Utilizarase de forma activa para facer chegar ao alumnado alguns dos contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Probas de autoavaliación Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Traballos e proxectos Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Examen escrito, sobre os contidos da materia 30


Traballos de aula Solicitiraranse diferentes traballos de aula, no horario presencial. 30


Probas de autoavaliación Autoavaliación do alumnado sobre os coñecementos adquiridos e sobre todo
o que abarca o desenvolvemento da materia. 


10


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución de supostos prácticos relacionados coa materia. 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria manteranse as cualificaións das partes da materia superada. E para a restantes partes realizarase
un examen escrito.


Bibliografía. Fontes de información 


Arufe, V. (Ed.). (2009). La Educación Física en la sociedad actual: claves para el éxito docente. Sevilla: Wanceulen.
Castejon, J. (2007). Evaluación e programas en ciencias de la actividad física: Una interpretación de la evaluación. Madird:
Síntesis.
Chinchilla, J. L. (2005). Educación Física en Bachillerato: Nuevo tratamiento curricular. Madrid: CCS.
Contreras, O., & Cuevas, R. (Eds.). (2011). Las competencias básicas desde la Educación Física (1ª ed.). Barcelona: Inde.
Del Valle, S., & Garcia, M. J. (2007). Como programar en Educación Física paso a paso. Barcelona: Inde.
Diaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en educación física. Barcelona: Inde.
Fraile, A., & Hernandez, J. L. (Eds.). (2004). Didáctica de la Educación Física: una perspectiva críticay transversal. Madrid:
Biblioteca nueva.
Garcia, L., & Ruiz, A. J. (Eds.). (2007). Educación Física: Temario:n Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria (2ª ed.).
Sevilla: Alcala de Guadaira.
Gomez, H. (2009). Educación Física y atención a la diversidad. Madrid: La tierra hoy.
Gonzalez, C., & Lleixa, T. (Eds.). (2010). Educación Física: Complementos de formación disciplinar: Graó.
Gonzalez, C., Lleixa, T., & Blazquez, D. (Eds.). (2010). Didáctica de la Educación Física. Barcelon: Graó.
Hernandez, J. L., & Velazquez, R. (Eds.). (2010). La Educación Física a estudio: el profesorado, el alumnado y los procesos de
enseñanza. Barcelona: Graó.
Sicilia, A., & Fernandez, J. M. (2005). La otra cara de la enseñanza: la educación física desde una perspectiva crítica.
Barcelona: Inde.
Zagalaz, M. L. (2001). Corrientes y tendencias de la educación física. Barcelona: Inde.


Recomendacións 
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Titulacion Máster
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Secundaria
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Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barcala Furelos, Roberto Jesús


Profesorado Barcala Furelos, Roberto Jesús


Correo-e roberto.barcala@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 30 60 90


Seminarios 15 30 45


Probas de tipo test 1 0 1


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados Os traballos tutelados serán consistirán na explicación presencial e proposición de situacións,
casos e tarefas vinculada aos contidos da materia, na que o alumnado deberá desenvolver as súas
competencias académicas para realizalos. 


Seminarios Proporanse seminarios por cada bloque de contidos da materia, na que o alumnado deberá
participar activamente 


Atención personalizada 
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 Descrición


Seminarios A atención realizarase mediante titorías presenciais, aulas complementarias, e titorías telemáticas.


Traballos tutelados A atención realizarase mediante titorías presenciais, aulas complementarias, e titorías telemáticas.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Seminarios Asistencia 40


Traballos tutelados Presentación nos plazos.
Contido adecuado.
Calidade académica 


40


Probas de tipo test 20 preguntas tipo test. Por cada 3 mal, desconta 1 ben. 20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Debe acadar ao menos o 50% en cada parte.


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación
Educativa na
Educación Física


     


Código P02M066V03216      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cancela Carral, José María


Profesorado Cancela Carral, José María
García Soidan, José Luís


Correo-e chemacc@uvigo.es


Web http://www.healthyfit.es 


Descrición
xeral


(*)Análisis del método cientifico y de su aplicación en la innovación e investigación de la educación física 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da Educación Física. saber
saber facer


A6
A42
B1
B2


Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber facer A43
A44
B1
B2
B3


Identificar os problemas relativos á ensinanza e o aprendizaxe das materias da
especialización
e plantexar alternativas e solucións.


saber
saber facer


A42
A44
B1
B2
B3


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e evaluación
educativas


saber
saber facer


A42
A45
A46
A47
A49
B1
B2
B3
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Ser capaces de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. saber facer A43
A47
B1
B2
B3


Utilizar bibliografía e ferramentas de busca de recursos bibliográficos xenerais e
específicos,
incluíndo o acceso a net.


saber facer A47
B1
B2
B3


Potenciar a capacidade para o traballo en entornos cooperativos e pluridisciplinarios. Saber estar / ser A42
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Tema 1. Fundamentos da Investigación Cientifica Procedementos e secuencias a seguir 


Tema 2. Problemas e obxectivos da
investigación/innovación. 


A súa formulación 


Tema 3. As referencias bibliográficas. A súa busqueda e xestión 


Tema 4. Investigación cualitativa vs
Investigación cuantitativa. 


As súas diferenzas e similitudes 


Tema 5. Hipotese e variables. A súa formulación, xestión e logro. 


Tema 6. Os deseños de investigación. Propostas máis utilizadas na Educación Física 


Tema 7. A mostra. Tipos de mostraxe 


Tema 8. Os datos. A súa preparación e analise 


Tema 9. Os resultados A súa presentación e interpretación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 50 0 50


Traballos de aula 100 0 100


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices de traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo *estudante. 


Traballos de aula Desenvolverse supostos prácticos sobre os contidos impartidos na clase. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o presente
curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase consultar a web da
Facultade de Ciencias da Educación e do deporte. (webs.uvigo.es/feduc)


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Traballos desenvolvidos en clase 100


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Sierra, R. Técnicas de investigación social. Madrid: Paraninfo; 1988. Sierra, R. Tesis doctorales y trabajos de
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investigación científica. Madrid: Paraninfo; 1996.


Icart, M., Fuentelsaz, C., Pulpón, A. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina.


Barcelona: Universitat de Barcelona; 2001.


Blaxter, L., Hughes, C., Tight,, M. Como se hace una investigación. Barcelona: Gedisa; 2000. Del Rincón, D.,


Arnal, J., Latorre, A., Sans, A. Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid:Dykinson SA;1995.


Norman G., Streiner D. Bioestadística. Barcelona:Mosby/Doyma; 1996 Monelgal, M. Introducción al SPSS:


Manipulación de datos y estadística descriptiva. Barcelona: Ediciones Universitat de Barcelona; 1999.


Jiménez, J. Como iniciar un trabajo de investigación. Aten Primaria 1988;5:107


?109


Schmelkes, C. Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación (Tésis), México:


Oxford University Press Mexico S.A., 1998.


Varkevisse, C.M., Parthmanathan, I., Brownlee, A. Diseno y realización de proyectos de investigación sobre


sistemas de salud (Investigación en Sistemas de Salud) Stylus Pub., 1995.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V03301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V03102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V03103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214
A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares/P02M066V03215
A Educación Física na Educación Secundaria/P02M066V03213
Orientación e Función Titorial/P02M066V03101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V03104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V03401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V03102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V03103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214
A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares/P02M066V03215
A Educación Física na Educación Secundaria/P02M066V03213
Orientación e Función Titorial/P02M066V03101
Prácticas Externas/P02M066V03301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V03104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V12101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o&nbsp;alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da&nbsp;realización e entrega de tarefas ponderables.</p><p>- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados o primeiro día de clase coa presentación do&nbsp;programa da materia. É necesario respetalos estrictamente
para ser cualificados na avaliación continua.</p><p>- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre
os parámetros expostos anteriormente, poderá&nbsp;presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos&nbsp;traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e
profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos&nbsp;alumnos/as na materia e terá una ponderación de
10 puntos (100% de la nota final).</p>


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz
y Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters
Kluwer España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos
prácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer
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OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.


PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.


SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.


Recomendacións 
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Departamento
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Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da<br />presencialidade.<br />Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test
como nos traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.<br />O alumnado que non poida seguir a
avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os
exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas
polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.<br />Aqueles estudantes que
non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.</p>
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código P02M066V12103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Complementos para a Ensinanza do Debuxo 


Materia Complementos
para a Ensinanza
do Debuxo


     


Código P02M066V12242      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Diéguez, Horacio


Profesorado González Diéguez, Horacio
Seoane Suárez, Ana


Correo-e


Web   


Descrición
xeral


Complementos para a Ensinanza das Artes e unha materia transversal que ofrece unha revisión dos contidos
abordados ao longo do Mestrado de Educación Secundaria, a través da óptica, da práctica docente e do
achegamento a o traballo de profesionais da ensinanza, que exercen en distintos niveis educativos, nos que
esta presente a ensinanza das Artes.


A materia pretende dar a coñecer exemplos da posta en práctica dos currículos de Artes, Debuxo Técnico ou
Educación Plástica a través de traballos e exercicios reais de clase, poñendo en relación os contidos de ditas
materias con propostas e metodoloxías concretas de traballo. 


Finalmente, Complementos para a Ensinanza das Artes aborda unha serie de contidos que son necesarios
para o exercicio da docencia, pero que tenden a ser esquecidos ou relegados no desenvolvemento da
carreira de Belas Artes, como poden ser o Debuxo Técnico, as aplicacións pedagóxicas das distintas técnicas
artísticas ou o conxunto de ferramentas informáticas de autor, que habitualmente utilízase na creación de
recursos educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer distintos exemplos de posta en práctica dos currículos de Educación Plástica, Debuxo
Técnico e Ciclos de Arte.


saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Páxina 3 de 10







Relacionar os contidos dos DCB con propostas concretas de traballo. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Relacionar as etapas de desenvolvemento dos adolescentes coas actividades a desenvolver na
aula.


saber A35
A37
A38
A39
A44


Coñecer as dinámicas de traballo na ESO, no Bacharelato e nos Ciclos de Formación Profesional. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Coñecer de primeira man exemplos reais de como desenvolver unha materia e xestionar a aula. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Coñecer o traballo dos distintos profesionais da ensinanza no eido da Plástica, as Artes e o
Debuxo dende a súa experiencia.


saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Desenvolver programacións didácticas a través do traballo por proxectos. saber facer A35
A36
A37
A38
A41
A44


Manexar diferentes ferramentas para a creación de presentacións e recursos educativos
propios.


saber facer A38
A40
A42
B1
B2
B3


Desenvolver habilidades para falar en público. saber facer A47
A48


Analizar e experimentar formas de ensino-aprendizaxe nos novos escenarios culturais. saber facer A40
A42
B1
B2
B3


Utilizar as plataformas web apropiadas para compartir, intercambiar e almacenar os distintos
tipos de arquivos.


saber facer A40
B1
B2
B3
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Utilizar ferramentas 2.0 como soporte para a educación e o aprendizaxe a distancia. saber facer A35
A38
A39
A40
A42
B1
B2
B3


Traballar en equipa. saber facer B2
B3


Crear redes de aprendizaxe informal que sirvan de complemento e soporte ao aprendizaxe
formal.


saber facer A40
A42
B1
B2
B3


Manexar a Xeometría Dinámica como recurso didáctico. saber facer A36
A38
A40
A42
A44


Adquirir a capacidade de interpretar, comprender e demostrar construcións xeométricas sen
necesidade de memorizalas.


saber facer A36
A38


Combinar os Sistemas de Representación e a Xeometría Dinámica para a elaboración de
animacións.


saber facer A36
A38
A40
A42


Coñecer as distintas aproximacións á perspectiva ao longo da historia da arte e reflexionar
sobre as súas implicacións.


saber A32
A34


Dominar os mecanismos de proxección como clave para a conversión do mundo tridimensional
en representación bidimensional.


saber A34
A36


Contidos 


Tema  


1º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 1º da ESO.
Xestión de aula.


Estrutura do centro educativo.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 1º da ESO.


Recursos a disposición do profesorado.


Actividades para Plástica de 1º da ESO.


Traballo por proxectos.


Aproveitamento das dinámicas de clase para a educación en valores. 
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Software online para a creación de recursos
educativos 


Ferramentas para a publicación e o intercambio dos distintos formatos de
arquivo; Flickr, Soundcloud, Vimeo, Slideshare, Dropbox.


Plataformas de teleformación. Moodle (http://moodle.org).


Manexo e tratamento de recursos online de imaxe estática.


Manexo e tratamento de recursos online de imaxe dinámica.


Manexo e tratamento de recursos online de tratamento de texto.


Procura e manexo de xeradores online de bibliografías e citas
bibliográficas.


Procura e manexo de xeradores online de recursos educativos. 


3º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 3º da ESO.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 3º da ESO.


Actividades para Plástica de 3º da ESO.


Traballo por proxectos. 


1º de Bacharelato (Contidos, metodoloxía de
ensinanza e traballo por proxectos no
Bacharelato) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Debuxo Técnico de 1º de Bacharelato.


Metodoloxías e estratexias de traballo na aula de debuxo.


Actividades para Debuxo Técnico de 1º de Bacharelato. 


Técnicas e ferramentas para facer presentacións
e expresarse en público 


Manexo de software online para a creación de presentacións.


Estratexias para o uso do encerado dixital interactivo.


Recursos de oratoria. 


4º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 4º da ESO.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 4º da ESO.


Actividades para Plástica de 4º da ESO.
Traballo por proxectos. 


2º de Bacharelato (Contidos, metodoloxía de
ensinanza e Probas de Acceso a Universidade no
Bacharelato) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programación
de aula.


DCB de Debuxo Técnico de 2º de Bacharelato.


Metodoloxías e estratexias de traballo na aula de debuxo.


Actividades para Debuxo Técnico de 2º de Bacharelato.


Exercicios para as Proba de Acceso a Universidade. 


Redes personais de aprendizaxe; Social Learning
e E-learning (Sesión I - Exemplos e fundamentos
teóricos) 


Conectivismo e Social Learning.


Ferramentas para o aprendizaxe en rede.


Preparación de recursos educativos específicos para o intercambio de
coñecementos.


Redes sociais como ferramentas educativa. 
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Ciclos Medios e Formación Profesional Contidos,
metodoloxía de ensinanza e estrutura da
formación nos Ciclos Medios e a Formación
Profesional 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB dos Ciclos Medios e da Formación Profesional.


Metodoloxías e estratexias de traballo nos Ciclos Medios e na Formación
Profesional.


Actividades para Ciclos Medios e Formación Profesional. 


Debuxo Técnico e Xeometría Dinámica Estratexias e metodoloxías para debuxar nos programas de xeometría
dinámica.


Creación de ferramentas para traballar nos sistemas Diédrico, Cónico e
Axonométrico.


Definición dos distintos elementos xeométricos a través de lugares
xeométricos e macros.


Polígonos regulares, transformacións e relacións xeométricas, curvas e
fractais.


Os sistemas de proxección como base dos distintos sistemas de
representación.


Xiros, cambios de plano e abatementos.
Relaciones do Diédrico cos outros sistemas de representación.


Historia da Perspectiva Cónica, limitacións do Sistema Cónico, superficies
de proxección irregulares e curvas, Estereoscopía.


Redes personais de aprendizaxe; Social Learning
e E-learning (Sesión II – Exercicio práctico) 


Conectivismo e Social Learning.


Ferramentas para o aprendizaxe en rede.


Preparación de recursos educativos específicos para o intercambio de
coñecementos.


Redes sociais como ferramentas educativa. 


As ensinanzas artísticas nas Escolas de arte
(Contidos, metodoloxía de ensinanza e estrutura
da formación nas escolas de arte) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB do Bacharelato de Artes e dos Ciclos de Artísticos.


Metodoloxías e estratexias de traballo no Bacharelato e nos Ciclos
Artísticos.


Actividades para Bacharelato e para Ciclos Artísticos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudos/actividades previos 0 20 20


Sesión maxistral 10 20 30


Estudo de casos/análises de situacións 8 16 24


Traballos de aula 5 10 15


Debates 4 0 4


Prácticas en aulas de informática 2 10 12


Prácticas en aulas de informática 2 10 12


Presentacións/exposicións 1 2 3


Eventos docentes e/ou divulgativos 8 40 48


Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20


Traballos e proxectos 0 10 10


Probas de autoavaliación 0 2 2


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Estudos/actividades
previos


Tarefas individuais por conta do alumnado, realizadas con antelación a cada sesión de clase, para
tomar contacto cos temas e contidos que serán tratados. 


Sesión maxistral Desenvolvemento dos temas e contidos da materia a través de explicacións apoiadas mediante
exemplos e imaxes. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Revisión e análise de traballos e exercicios de clase de alumnado da ESO e Bacharelato. 


Traballos de aula Exercicios e prácticas guiadas con recursos educativos, materiais e técnicas propias da ensinanza
das Artes, do Debuxo Técnico ou da Educación Plástica. 


Debates Posta en común, reflexión e debate sobre os temas e contidos desenvoltos durante as sesións
maxistrais. 


Prácticas en aulas de
informática


Prácticas de Xeometría Dinámica con Geogebra (http://www.geogebra.org). 


Prácticas en aulas de
informática


Prácticas na creación de recursos educativos a través de aplicacións online, gratuítas ou libres. 


Presentacións/exposicións Presentacións, exposicións públicas e prácticas co encerado dixital interactivo. 


Eventos docentes e/ou
divulgativos


Charlas con profesionais da ensinanza, que exercen en distintos niveis educativos na Comunidade
Autónoma de Galicia.


Prácticas autónomas a
través de TIC


Procura de información a través da rede, publicación e intercambio de recursos educativos, e
participación en foros, blogs e outras plataformas 2.0, para fomentar o desenvolvemento de redes
persoais de aprendizaxe. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de
informática


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Presentacións/exposicións Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Prácticas autónomas a través
de TIC


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.
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Prácticas en aulas de
informática


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Traballos e proxectos Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas en aulas de
informática


Para a avaliación das prácticas con Geogebra, farase entrega das
construcións xeométricas elaboradas durante as clases, crearanse e
intercambiaranse pequenos manuais relacionados co programa, terase en
conta a realización de consultas sobre as dificultades atopadas no traballo
autónomo e valorarase a participación na aula. 


5


Traballos de aula Como norma xeral, a contribución positiva aos debates, a participación na
clase e o traballo na aula serán considerados positivamente na avaliación do
alumnado. 


5


Presentacións/exposicións Realizaranse pequenas exposicións e presentacións en público para poñer en
práctica as capacidades de expresión oral. 


5


Estudos/actividades previos As tarefas individuais por conta do alumnado, realizadas con antelación a
cada sesión de clase para tomar contacto cos temas e contidos tratados,
serán avaliadas e tidas en conta na cualificación final. A realización de ditas
tarefas en tempo e forma será considerada fundamental para poder acadar
unha cualificación positiva nas mesmas. 


15


Prácticas en aulas de
informática


Para a avaliación das prácticas con software de creación de recursos
educativos, farase entrega dos recursos elaborados durante as clases,
crearanse e intercambiaranse pequenos manuais relacionados cos programas
utilizados, terase en conta a realización de consultas sobre as dificultades
atopadas no traballo autónomo e valorarase a participación na aula. 


5


Traballos e proxectos Como traballo final da materia elaborarase e presentarase un recurso
educativo propio especificamente deseñado para dar resposta a unha
necesidade didáctica concreta. 


60


Probas de autoavaliación Unha vez finalizado o curso realizarase unha enquisa de avaliación da materia
xunto cun pequeno exame de autoavaliación dos coñecementos acadados na
materia, que tamén será tido en conta na cualificación final. 


5


Outros comentarios e segunda convocatoria


No caso de non acadar unha avaliación positiva na primeira convocatoria, procederase a repetir ou corrixir o traballo final
seguindo as indicacións do profesorado da materia, para volver a entregalo en segunda convocatoria e poder acadar unha
avaliación positiva.


Bibliografía. Fontes de información 


Ken Robinson, Out of Our Minds: Learning to be Creative, Capstone Publishing Limited, 2011
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Fernando Izquierdo Asensi, Geometría Descriptiva, Editorial Paraninfo, 2000


Navarro Buitrago, Félix; Zayas Manero, Ramón; Meléndez Gil, Francisco, E-learning : visión y tendencias, Génesis XXI, 2003


Metodología de la enseñanza abierta y a distancia, Torres Toro, Sebastián,  Ediciones La Montaña, 2003


Nick Rovinson, Enciclopedia de Origami, Ed. Acanto, 2005


Kunihiko Kashaara e Toshie Takahana, Papiroflexia para expertos, Ediciones EDAF, 2007


F. Javier Rodríguez de Abajo e Victor Álvarez Bengoa, Dibujo técnico, 2o bachillerato, Ed. Donostiarra, 1995


William Lidwell, Kitrina Holden e Jill Butler, Principios universales de diseño, Ed. Blume, 2005


J. A. Mora y J. Rodrígo, Mosaicos, Colección 2 puntos, Cuadernos para el aula de Matemáticas, Proyecto Sur e Ediciones,
1993


J. A. Mora y J. Rodrígo, Mosaicos II, Colección 2 puntos, Cuadernos para el aula de Matemáticas, Proyecto Sur e Ediciones,
1993


Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg, Manual de producción gráfica, recetas, Ed. Gustavo Gili, 2004


Bruno Munari, Design e comunicaçao visual, Ediçoes 70, 2006


Preston Blair, Dibujos animados, el dibujo de historietas a su alcance, Evergreen, 1999


Luke Herriott, The packaging and design templates sourcebook”, Rotovision, 2007


Michael Langford, Fotografía Básica, Ediciones Omega, 2003


VVAA, Fotografía Estenopeica, Nº 15 da revista Photovision, 1981


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Estratexias Didácticas I: O Ensino 


Materia Estratexias
Didácticas I: O
Ensino


     


Código P02M066V12243      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cabello Pérez, Paloma


Profesorado Cabello Pérez, Paloma


Correo-e pcabello@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


É imposible delimitar a acción creativa da acción educativa na formación de futuros profesionais dos ensinos
das Artes; Educación visual e plástica na ESO, Artes plásticas e cultura audiovisual en Bacharelato.


A intención desta Materia é dotar ao alumno Graduado, no itinerario de Artes do Máster de educación, de
procedementos e técnicas educativas, para a transmisión e acción educativa. Reflexionando no propio
proceso creativo, no proceso de aprendizaxe e na planificación das accións educativas no ambito das Artes. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Capacitar un docente analítico, reflexivo y crítico en el ámbito de la Educación Artística. Saber estar / ser A37
A38
A39
A42
A43
A44
B2
B3


Valorar la capacidad artística (proceso creativo) como método de investigación y de
conocimiento.


saber
Saber estar / ser


A32
A36
A37
A38
A42
A43
A45
B2
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Conocer los diferentes campos del /saber y hacer/ que concurren en la Educación Artística. saber A32
A33
A34
A37
A38
A39
A43
A45
B1


Desarrollar la capacidad de comunicación verbal, (oral y escrita) para la transmisión de
conocimientos.


saber
saber facer


A34
A39
A40
A42
A47
B1


Aplicar métodos, procedimientos y técnicas de la investigación y de la práctica artística, a
la planificación y diseño de proyectos, de estrategias y recursos educativos.


saber facer A36
A37
A38
A42
A43
A44
A45
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


O proceso de creación artística e a súa relación
co proxecto de educación artística 


-Definición de concepto e preconcepto.
-Selección e análise das distintas variables que interveñen na definición.
-Síntese e toma de decisións.
-Diversificación, aplicación d técnicas e procedementos para a resolución
de problemas.
-Verificación.
-Avaliación.


Epistemología da educación artística. -Modelos da función da arte.
-Modelos da educación artística.
-Teorias cognitivas e educación artística. 


Achegas da psicologia ao ensino das artes. -Teorias da aprendizaxe.
-Aprendizaxe da arte.
-Niveis do desenvolvemento cognitivo, do neno ao adolescente.
-Desenvolvemento da creatividade.
-Desenvolvemento da comprensión e a representación do espazo.
-Desenvolvemento da representación gráfica. 


Áreas de coñecemento para os ensinos artísticos. -Etapas na historia da arte.
-Etapas na historia da estética.
-Clasificación das distintas linguaxes artísticas.
-Clasificación dos distintos procedementos artísticos
-Interrelación entre as áreas. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 3 0 3


Sesión maxistral 5 0 5


Estudo de casos/análises de situacións 0 20 20


Seminarios 5 0 5


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10 10


Debates 5 0 5


Obradoiros 0 7 7


Traballos de aula 0 27 27


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 24 24
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Presentacións/exposicións 6 10 16


Proxectos 0 10 10


Observación sistemática 6 0 6


Cartafol/dossier 0 12 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, diagnostico
como punto de partida.
Presentación da materia e dos proxectos que se expoñen ao alumno. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices do traballo a desenvolver polo alumno. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise de contidos da materia, coa finalidade de interpretalos, esquematizarlos, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos e expor hipóteses . 


Seminarios Actividades enfocadas ao traballo sobre a creatividade, o proceso creativo,o proceso de
aprendizaxe e que permite enfocar os contidos da materia. Como complemento das clases teóricas. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Actividades de aplicación de coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentales relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma. 


Debates Charla aberta entre grupos de estudantes.
Centraranse os temas de contidos da materia, análise de casos, o resultado dos proxectos, análises
dun tema exposto previamente nunha lección maxistral. 


Obradoiros Actividades enfocadas a adquisición de coñecementos e habilidades a través da manipulación de
instrumentos sobre unha temática concreta . As actividades desenvólvense individualmente ou en
grupo dunha forma autónoma. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven proxectos na aula baixa as directrices e supervisión do profesor.
Este traballo realizásese dunha forma autónoma.


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Actividades nas que se formulan cuestións relacionadas coa planificación docente. Os alumnos
deben desenvolver as solucións adecuadas e concretas mediante os procedementos e técnicas
educativas. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte dos alumnos ante o docente e o grupo de compañeiros dun tema sobre a
materia ou dos resultados dun proxecto ou dun traballo realizado.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que estuden o proceso creativo, o proceso educativo e que permiten a
cooperación de varios alumnos cos seus distintos coñecementos e puntos de vista, traballando en
equipo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Proxectos Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 
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Presentacións/exposicións Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Obradoiros Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Debates Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Traballos de aula Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Cartafol/dossier Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumno ante o docente e o grupo de estudantes
dun tema sobre os resultados do traballo, pódese levar a cabo dunha
maneira individual ou en grupo. 


30
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Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


O como os alumnos desenvolveron as solucións adecuadas mediante
aplicación de técnicas e procedementos educativos para a realización dos
proxectos. 


10


Debates Nas charlas en grupo, observásense aos estudantes sobre como centran os
temas, a capacidade de análise de síntese e a forma de exposición. 


5


Observación sistemática Recompilásense datos sobre a actitude, a participación, a capacidade de
liderado, a empatía e entusiasmo cos compañeiros no traballo en grupo. 


5


Cartafol/dossier
Unha vez terminada cada experiencia, o alumno presentará un dossier no
que reflectirá o proceso creativo. 
Nestes documentos, poderemos valorar os traballos realizados polos
alumnos nas distintas actividades programadas: estudo e análise de
situacións, toma de decisións, talleres, proposta de traballo, programa de
avaliación e informe de efectividade da formulación deseñada. 
Valoraranse a estrutura, a secuencia e os recursos que se utilicen para
reflectir mellor o proceso. 
As ilustracións, a maquetación e a presentación de cada dossier teñen que
ser coherentes co contido, xa que son parte da comunicación de ideas. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria, poderanse presentar os alumnos que asistindo a clase, participado nas probas e entregado os
dossieres teña a presentación/exposición ou o portafolio/dossier insuficiente, nesta segunda convocatoria ten a
oportunidade de mellorar.


Bibliografía. Fontes de información 


Arnheim R., Consideraciones sobre la educación artística, Paidos, Barcelona1993


Ausubel Novak y Hanesian, Psicologia educativa. Un punto de vista cognoscitivo., Trillas, Mexico1983


Balada,M y Juanola,R, La educación visual en la escuela, Paidos, Barcelona 1987


Beljon J.J., Gramática del arte, Celeste ediciones, Madrid1993


Berger J., Modos de ver, Gustavo Gili, Barcelona 2000


Bruner J.S., El proceso mental en el aprendizaje, Narcea, Madrid 1987


Colectivo, Didáctica General, Anaya, Madrid 1985


Dondis A., La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili, Barcelona 1976


Eco U., Historia de la belleza, Lumen, Barcelona 2004


Edwards, B., Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Urano, Barcelona 1999


Eisner E., Educar la visión artística , Paidos, Barcelona 1987


Eisner E., Procesos gognitivos y curriculum, Martinez Roca, Barcelona1987


Freeland C., Pero ¿esto es arte?, Cátedra, Madrid 2004


Gadner H., Arte mente y cerebro, Paidos, Buenos Aires 1987


Hannoun, H., El niño conquista el medio, Kapelusz, Buenos Aires 1977


Hernández y Hernández, Jodar Minarro A. y Marin Viadel R., ¿Que es la educación artística, Sendai, Barcelona 1991


Holloway, G. E., Concepción en el espacio según Piaget, Paidos, Barcelona 1982


Kandinsky, la gramática de la creación, el futuro de la pintura, Paidos, Barcelona 1988


Kandinsky, De lo espiritual en el arte, Labor, Barcelona 1988


Lazotti Fontana, L., Comunicación visual en la escuela, G. Glli, Barcelona 1983


Lowenfeld, V., Desarrollo de la capacidad creadora, Kapelusz, Bueno Aires 1961


Marina J.A., La educación del talento, Ariel,Planeta, Barcelona 2010


Marina J.A., Teoria de la inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona 2007


Munari B., ¿Cómo nacen los objetos?, Gustavo Gili, Barcelona 1983


Neill, A. S., Hijos en libertad, Gedisa, Barcelona 1985


Novak, J. D., Teoria y práctica de la educación, Alianza, Madrid 1985


Read, H., Educación por el arte, Paidos, Barcelona 1982


Vygotski, L. S., La imaginación y el arte en la inancia, Akal, Madrid 1982


Vygotski L. S., Pensamiento y lenguaje, Pléyade, Buenos Aires 1977


Vygotski, L. S., Psicologia del arte, Barral, Barcelona 1972


Facilitásese aos alumnos distintos artigos, capítulos de libros, lexislación e web  a modo de documentación  para preparar
debates e os proxectos que teñen que realizar.
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise 


Materia Estratexias
Didácticas II:
Autoavaliación,
Crítica e Análise


     


Código P02M066V12244      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cabello Pérez, Paloma


Profesorado Cabello Pérez, Paloma


Correo-e pcabello@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


É imposible delimitar a acción creativa da acción educativa na formación de futuros profesionais dos ensinos
das Artes; Educación visual e plástica na ESO, Artes plásticas e cultura audiovisual en Bacharelato.


A intención desta Materia é dotar ao alumno Graduado, no itinerario de Artes do Máster de educación, de
procedementos e técnicas educativas, para a transmisión e acción educativa. Reflexionando no propio
proceso creativo, no proceso de aprendizaxe e na planificación das accións educativas no *ambito das Artes. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Capacitar un docente analítico, reflexivo y crítico en el ámbito de la Educación Artística. Saber estar / ser A37
A38
A39
A42
A43
A44
B2
B3


Valorar la capacidad artística (proceso creativo) como método de investigación y de
conocimiento.


saber
Saber estar / ser


A32
A36
A37
A38
A42
A43
A45
B2
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Conocer los diferentes campos del /saber y hacer/ que concurren en la Educación Artística. saber A32
A33
A34
A37
A38
A39
A43
A45
B1


Desarrollar la capacidad de comunicación verbal, (oral y escrita)npara la transmisión de
conocimientos.


saber
saber facer


A34
A39
A40
A42
A44
B1


Aplicar métodos, procedimientos y técnicas de la investigación y de la práctica artística, a
la planificación y diseño de proyectos, de estrategias y recursos educativos.


saber facer A36
A37
A38
A42
A43
A45
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Estudo dos curricula para a educación visual e
plástica en secundaria e cultura audiovisual e
plástica en bacharelatos no marco da lei vixente. 


-Competencias.
-Obxectivos.
-Contidos.
-Estratexias educativas. 


Procedementos e técnicas específicas para o
ensino das artes. 


-Obxectivos específicos, Taxonomía. 
-Contidos específicos,(historia, estética, linguaxe e procedemento). 
-Estratexias especificas, ( secuencia, recursos, tempo e avaliación). 
-Deseño de plans de acción para a educación visual e plástica da ESO. 
-Deseño de plans de acción para a cultura audio visual, debuxo artístico,
debuxo técnico e deseño nos bacharelatos. 


O estudo dos espazos para a educación visual e
plástica que non están regulados pola lei de
educación 


-Museos. 
-Fundacións. 
-Centros de cultura. 
-Centros sociais. 
-Asociacións. 
-Geriatria. 
Penais. 
Hospitais. 
Academias. 
-Formación empresas. 
-Extensión universitaria. 
-Actividades extraescolares. 


Deseño de recursos educativos -Recursos empíricos.
-Recursos icónicos.
-Recursos simbólicos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 3 0 3


Sesión maxistral 5 0 5


Estudo de casos/análises de situacións 0 20 20


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10 10


Debates 5 0 5


Seminarios 5 0 5


Obradoiros 0 7 7
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 24 24


Traballos de aula 0 27 27


Presentacións/exposicións 6 10 16


Proxectos 0 10 10


Observación sistemática 6 0 6


Cartafol/dossier 0 12 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e a reunir información sobre o alumnado, diagnostico
como punto de partida.
Presentación da materia e proxectos que se expoñen ao alumno. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices do traballo a desenvolver polo alumno 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise de contidos da materia, coa finalidade de interpretalos, esquematizarlos, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos e expor hipóteses . 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Actividades de aplicación de coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentales relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma. 


Debates Charla aberta entre grupos de estudantes. 
Centraranse os temas de contidos da materia, análise de casos, o resultado dos proxectos, análises
dun tema exposto previamente nunha lección maxistral. 


Seminarios Actividades enfocadas ao traballo sobre a creatividade, o proceso creativo,o proceso de
aprendizaxe e que permite enfocar os contidos da materia. Como complemento das clases teóricas. 


Obradoiros Actividades enfocadas a adquisición de coñecementos e habilidades a través da manipulación de
instrumentos sobre unha temática concreta . As actividades desenvólvense individualmente ou en
grupo dunha forma autónoma. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Actividades nas que se formulan cuestións relacionadas coa planificación docente. Os alumnos
deben desenvolver as solucións adecuadas e concretas mediante os procedementos e técnicas
educativas. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven proxectos na aula baixa as directrices e supervisión do profesor. 
Este traballo realizásese dunha forma autónoma. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte dos alumnos ante o docente e o grupo de compañeiros dun tema sobre a
materia ou dos resultados dun proxecto ou dun traballo realizado. 
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que estuden o proceso creativo, o proceso educativo e que permiten a
cooperación de varios alumnos cos seus distintos coñecementos e puntos de vista, traballando en
equipo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Proxectos Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.
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Presentacións/exposicións Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Obradoiros Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Debates Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Traballos de aula Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Cartafol/dossier Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumno ante o docente e o grupo de estudantes
dun tema sobre os resultados do traballo, pódese levar a cabo dunha
maneira individual ou en grupo. 


30


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


O como os alumnos desenvolveron as solucións adecuadas mediante
aplicación de técnicas e procedementos educativos para a realización dos
proxectos. 


10


Debates Nas charlas en grupo, observásense aos estudantes sobre como centran os
temas, a capacidade de análise de síntese e a forma de exposición. 


5


Observación sistemática Recompilásense datos sobre a actitude, a participación, a capacidade de
liderado, a empatía e entusiasmo cos compañeiros no traballo en grupo. 


5
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Cartafol/dossier Unha vez terminada cada experiencia, o alumno presentará un dossier no
que reflectirá o proceso creativo. 
Nestes documentos, poderemos valorar os traballos realizados polos
alumnos nas distintas actividades programadas: estudo e análise de
situacións, toma de decisións, talleres, proposta de traballo, programa de
avaliación e informe de efectividade da formulación deseñada. 
Valoraranse a estrutura, a secuencia e os recursos que se utilicen para
reflectir mellor o proceso. 
As ilustracións, a maquetación e a presentación de cada dossier teñen que
ser coherentes co contido, xa que son parte da comunicación de ideas. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria, poderanse presentar os alumnos que asistindo a clase, participado nas probas e entregado os
dossieres teña a presentación/exposición ou o portafolio/dossier insuficiente, nesta segunda convocatoria ten a
oportunidade de mellorar.


Bibliografía. Fontes de información 


Arnheim, R. , Consideraciones sobre la educación artística, Paidos, Barcelona 1993


Ausubel Novak y Hanesian, Psicologia educativa. Un punto de vista cognoscitivo, Trillas, Mexico1983


Balada,M y Juanola,R, La educación visual en la escuela, Paidos, Mexico1983


Beljon, J. J., Gramática del arte, Celeste ediciones, Madrid 1993


Berger, J., Modos de ver, Gustavo Gilli, Barcelona 2000


Bruner, J. S., El proceso mental en el aprendizaje, Narcea, Madrid 1987


Colectivo, Didáctica General, Anaya, Madrid 1987


Dondis, A., La sintaxis de la imagen, Gustavo Gilli, Barcelona 1976


Eco, U., Historia de la belleza, Lumen, Barcelona 2004


Edwards, B., Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Urano, Barcelona1999


Eisner, E., Educar la vision artística, Paidos , Barcelona 1987


Eisner, E., Procesos cognitivos y curriculum, Martinez Roca, Barcelona 1987


Freeland, C, Pero ¿esto es arte?, Cátedra, Madrid 2004


Gadner, H., Arte mente y cerebro, Paidos , Buenos Aires 1987


Hannon, H., El niño conquista el medio, Kapelusz, Buenos Aires 1977


Hernández y Henández, Jodar Minarro A. y Marin Viadel R., ¿Que es la educación artística?, Sendai, Barcelona 1991


Holoway, G. E., Concepción en el espacio según Piaget, Paidos , Barcelona 1982


Kandinsky, La gramática de la creación, Paidos , Barcelona 1988


Kandinsky, De lo espiritual en el arte, Labor, Barcelona 1988


Lazzotti Fontana, L., comunicación visual en la escuela, Gustavo Gilli, Barcelona 1983


Lowenfeld, V., Desarrollo de la capacidad creadora, Kapetusz, Buenos Aires 1961


Marina, J.A., La educación del talento, Ariel, Planeta, Barcelona 2010


Marina, J.A., Teoria de la inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona 2007


Munari, B., ¿Como nacen los objetos?, Gustavo Gilli, Barcelona 1983


Neill, A. S., Hijos en libertad, Gedisa, Barcelona 1985


Novak, J.D., Teoria y práctica de la educación, Alianza, Madrid 1985


Read, H., Educación por el arte, Paidos, Barcelona 1982


Vygotski, L.S., La imaginación y el arte en la infancia, Akai, Madrid1982


Vygotski, L.S., Pensamiento y lenguaje, Pléyade, Buenos Aires 1977


Vygotski, L.S., Psicologia del arte, Barral, Barcelona 1972


Facilitásese aos alumnos distintos artigos, capítulos de libros, lexislación e web  a modo de documentación  para preparar
debates e os proxectos que teñen que realizar.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
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Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo 


Materia Innovación e
Investigación na
Ensinanza
Secundaria:
Música e Debuxo


     


Código P02M066V12241      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a García González, Silvia


Profesorado Costa Vázquez, Luís
García González, Silvia
Paz García, Maria Begoqa


Correo-e silviagarcia@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias
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1. Identificar os problemas relativos á ensinanza e aprendizaxe da Educación Artística e a
Cultura Visual
2. Identificar as bases teóricas da Educación Artística como disciplina, os seus diferentes
enfoques innovadores e as súas lineas de investigación: finalidades, perspectivas e retos.
3. Estudar casos prácticos que amosen experiencias innovadoras sobre Educación Artística
e Cultura Visual na Educación Secundaria.
4. Analizar exemplos de traballos realizados en diferentes ámbitos de investigación:
profesorado, alumnado, recursos didácticos, etc., identificando os problemas de
investigación, o marco teórico, la metodoloxía de investigación, os resultados obtidos e as
conclusións e implicacións.
5. Saber investigar sobre a propia práctica para mellorala e contribuir ao desenvolvemento
da calidade da ensinanza. 
6. Deseñar estratexias metodolóxicas na ensinanza das Artes Plásticas, a Música e a
Cultura Visual.
7. Creación de recursos de apoio á investigación e a docencia para a ensinanza das Artes e
a Cultura Visual.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A2
A3
A4
A6
A7
A8
A12
A16
A17
A18
A21
A22
A23
A36
A38
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


1. El perfil del docente-investigador. 
2. Qué investigar y cómo afrontar una
investigación en el aula. 
3. Investigación-acción en la enseñanza artística. 
4. El contexto sociocultural como espacio de la
acción educativa. Estrategias de intervención. 
5. Perspectivas *actuáis en la Innovación e
Investigación didáctica en la Educación Artística. 
6. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación. 
7. El trabajo en equipo y la investigación en el
aula. 


Por qué y para qué investigar
Procesos y fases de la investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudo de casos/análises de situacións 8 32 40


Proxectos 8 32 40


Sesión maxistral 4 16 20


Presentacións/exposicións 2 8 10


Resolución de problemas e/ou exercicios 8 32 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudo de casos/análises
de situacións


Proxectos


Sesión maxistral


Presentacións/exposicións


Resolución de problemas
e/ou exercicios
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Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou exercicios


Estudo de casos/análises de situacións


Proxectos


Sesión maxistral


Presentacións/exposicións


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou exercicios A resolución de problemas traballarase no contexto do traballo de
investigación 


10


Estudo de casos/análises de situacións No estudo de casos buscaremos aqueles que se correspondan cos
intereses do alumnado 


15


Proxectos O traballo sobre o proxecto implica a entrega dun traballo escrito que
plantexa o proxecto de investigación 


50


Sesión maxistral Os contidos da sesión maxistral poranse en acción na elaboración do
traballo de investigación 


10


Presentacións/exposicións As presentacións pretenden poder comunicar ó grupo o
desenvolvemento do proxecto de investiación 


15


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
AA. VV. Revista Eufonía, nº 1, año 1, (1995). Barcelona, Graó.
BLAXTER, Loraine /Hughes Christina/Tight Malcolm (2008).Cómo se investiga.  Barcelona. Graó.
D. Efland, Arthur/ Freedman, Kerry/ Stuhr, Patricia (2003). La educación en el arte posmoderno. Barcelona. Paidós Arte y
Educación.


EISNER, Elliot W. (1995). Educar la visión artística. Barcelona. Paidós.


EISNER, E. (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona. Paidós.


ELLIOTT, J. (1977): La investigación- acción en educación. Barcelona. Paidós.


GARDNER, Howard (1994). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona. Paidós.
KAPROW, Allan (2007). La educación del des-artista. Madrid. Ardora.
LAFERRIÈRE, Georges (2001). Prácticas creativas para una enseñanza dinámica. La dramatización como herramienta
didáctica y pedagógica. Ciudad real. Ñaque ed.
MASLOW, H. Abraham (2008). La personalidad creadora. Barcelona, Kairós.


MARÍN, RICARDO (ED.) (2005). Educación en Investigación Artística. Granada. Universidad de Granada, Universidad de
Sevilla.


MARINA, Jose Antonio (1993).Teoría de la inteligencia creadora.  Barcelona. Anagrama.
 MARTINEZ Luisa Mª, GUTIÉRREZ Rosario, ESCAÑO Carlso (coord.) (2008). Nuevas propuestas de acción en Educación
Artística. Málaga.Universidad de Málaga.


 NOVAC, Joshep D. Y GOWIN, D. Bob (1988): Aprendiendo a aprender. Barcelona. Martínez-Roca.


PENNAC, Daniel (2009). Mal de escuela. Barcelona. De Bolsillo.
 


PÉREZ SERRANO, Mª Gloria (1990). Investigación-acción. Aplicaciones al campo social y educativo. Madrid, Dykinson.


Schafer, Murray (1969). El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires. Ricordi americana.


Schafer, Murray (1975):El rinoceronte en el aula. Buenos Aires. Ricordi Americana..


Small, Christopher (1989). Música. Sociedad. Educación. Madrid. Alianza editorial.


Recomendacións 
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V12301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


Páxina 2 de 4







 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas
realizada por el tutor a través:
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un
cuestionario (que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe
incluir, además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del
alumno correspondiente.
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento
de horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el alumno.
La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la memoria
desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa, contenido,
justificación y argumentación, competencias docentes y discentes implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V12401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Prácticas Externas/P02M066V12301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación
do programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias
acadadas polos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz
y Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters
Kluwer España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos
prácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
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MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.


PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.


SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.


Recomendacións 
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Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código P02M066V06102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a González González, Salvador Guillermo


Profesorado González González, Salvador Guillermo


Correo-e salva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.
Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.
O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
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persoalmente.
Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps), Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación., (2001),
Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A., Manual de Psicología de la Educación , (2002), Pirámide.


Mayer, R.E. , Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo., 2004, Pearson Prentice Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C., Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva , 2001, Alianza


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R., Desarrollo humano. , 2005, McGraw-Hill.


Santrock, J.W., Psicología del desarrollo., 2006, McGraw-Hill.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps) , Desarrollo psicológico y educación, 3. Trastornos del desarrollo y Necesidades
Educativas Especiales, 2001, Alianza


MANUAL DE REFERNCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código P02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas 


Materia Orientación Base
Legal,
Composición,
Planes e
Programas


     


Código P02M066V06105      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a de la Fuente Fernández, María Adoración


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración


Correo-e delafuente@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Atención á Diversidade e a súa Intervención 


Materia A Atención á
Diversidade e a
súa Intervención


     


Código P02M066V06252      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar


Profesorado Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar


Correo-e parrilla@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A diversidade do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria é para moitos profesores desta etapa
educativa unha preocupación principal. As razóns desta diversidade son múltiples: son distintas as orixes
sociais e culturais do alumnado, son diversas as capacidades persoais, os estilos de aprendizaxe, as
motivacións e expectativas para o estudo, os ámbitos socio-afectivos e o contexto familiar de procedencia...
Esta materia pon a énfase en como responder a esta diversidade dende o recoñecemento da diversidade e a
equidade como principios e valores educativos, situando no centro escolar, na aula e no sistema educativo o
punto de referencia para deseñar respostas e medidas que supoñan unha mellora da educación para todos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A6


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a
igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o
respecto aos dereitos humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a
construción dun futuro sustentable.


saber facer A7


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. saber A19


Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.


saber facer A22


Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo
a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de
aprendizaxe e convivencia.


saber facer A27


Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


Saber estar /
ser


A28


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1
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Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber B2


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios. saber B3


Contidos 


Tema  


1. A diversidade en educación. 1.1. Alumnado en situación de vulnerabilidade.
1.2. Abandono escolar, fracaso e desenganche. 


2. Análise das políticas e prácticas sobre a
diversidade: concepcións psicopedagóxicas,
éticas e sociais. 


2.1. Inclusión educativa: Orixe e sentido. Significado. 
2.2. Plans, medidas e programas de atención á diversidade. Principios,
medidas xerais e específicas. Medidas autonómicas. Estratexias de
elaboración, seguimento e avaliación. 


3. O traballo co profesorado e outros profesionais. 3.1. Niveis de actuación.
3.2. O desenvolvemento de proxectos de mellora educativa orientados á
equidade-
3.3 Estratexias e procesos de colaboración interprofesional e
interinstitucional. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 0 35 35


Presentacións/exposicións 3 8 11


Sesión maxistral 12 12 24


Traballos de aula 10 20 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías. 
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic. 
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula. 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado. 40


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados. 10


Sesión maxistral Resposta escrita a preguntas cortas sobre os contidos da materia. 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado en todas as probas indicadas.
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As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na
convocatoria de xullo.


O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia, cunha
valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias procedimentais mais
importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Master/P02M066V06401


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continua a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do alumnado
e para a avaliación, por parte dos docentes. 
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet. 
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación 


Materia A Convivencia
nos Centros de
Secundaria e o
Traballo dende
Departamento de
Orientación


     


Código P02M066V06253      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación


Coordinador/a Fernández Guerra, Ernesto


Profesorado Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e efguerra@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “ A convivencia nos centros de secundaria e o traballo desde o departamento de orientación”, está
integrada no módulo específico do Máster Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o estudiante –futuro
docente- ó tratar de responder a retos trascendentes que se dan habitualmente nos centros educativos e nas
propias aulas. Dada a complexidad que se produce sobre a convivencia escolar é preciso dotar de recursos e
asesorar aos docentes e ó demais persoal da comunidade educativa.
O incremento dos problemas de conduta nas laulas, a detección de situaciós de acoso e o deterioro do clima
educativo nos centros escolares promoveu, nos últimos anos, unha importante corriente de traballo para a
mellora da convivencia nos centros escolares.
Trataremos de formar nos fundamentos teóricos, legais e nos plans de actuación para a mellora da
convivencia e a aprendizaxe escolar de cada Comunidade e o coñecemento e formación para o desenrolo de
propostas de intervención aplicadas a: a mellora de sistema disciplinario (coa formación de equipos de
mediación e tratamiento de conflitos), a xestión dos problemas da aula, a optimización do proceso de
ensino-aprendizaxe (a través da Aprendizaxe Cooperativa) e a intervención individual (con actuacións
específicas para situacións de acoso e victimización). 
Pretendemos que esta aprendizaje potencie unha actitude colaborativa no ámbito da convivencia.
Trataremos de levar a cabo un enfoque preventivo e promotor dun clima escolar enriquecedor e estimulante
que facilite a adquisición de competencias e habilidades e a educación en valores.
Esta asignatura pretende facilitar a reflexión e análise crítico sobre os procesos de interacción e convivencia
na aula así como a aprendizaxe de técnicas e ferramentas de intervención psicosocial e titorial para o futuro
docente.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


Páxina 2 de 7







 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe favorecedores da convivencia escolar. saber A7
B1
B3
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Informar e asesorar ás familias sobre diversas técnicas e estratexias favorecedoras da
convivencia e da resolución pacífica de conflitos.


saber
saber facer


A15
A30
B1


Coñecer as características dos estudantes, así como os procesos de interacción e
comunicación na aula e no centro que permitan a identificación e reflexión crítica sobre as
situacións conflitivas e a súa resolución.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A23
B1
B3


Coñecer e analizar diversos plans e proxectos relacionados coa convivencia escolar que
forman parte do proxecto educativo de centro, participando na súa definición e
desenvolvemento.


saber
saber facer


A27
B1


Adquirir experiencia na planificación, desenvolvemento e avaliación de programas para a
mellora da convivencia escolar.


saber
saber facer


A46
B3


Adquirir e poñer en práctica diversas estratexias e habilidades que permitan una
intervención axeitada para a resolución de conflitos de convivencia no contexto escolar:
habilidades de pensamento e de decisión, habilidades sociais, dinámica de grupos, xestión
democrática de normas, aprendizaxe cooperativo, mediación, negociación, educación
emocional, educación en valores, etc.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A8
A9
A26
A48
B1


Coñecer as características das familias e comprender a súa función educadora na
adquisición de competencias e aprendizaxe para a resolución pacífica de situacións
conflitivas.


saber A28
A29
B1
B3


Deseñar e realizar actividades formais que favorezan a aprendizaxe e as aportacións dos
estudantes, nun bó clima escolar.


saber facer
Saber estar /
ser


A10
A39
B3


Contidos 


Tema  


1.-Educación para a convivencia e a igualdade. 
2.-Análise da convivencia e a resolución de
conflitos 
3.-Problemas de adaptación e convivencia
escolar: Marxinación, absentismo, rexeitamento,
*inadaptación, violencia e acoso escolar. 
4.-Dinámica do grupo clase 
5.-Socialización e educación. 
6.-As relacións sociais no grupo clase, conduta
*prosocial e habilidades sociais. 
7.- Competencia emocional e social 
8.-O traballo cooperativo e a interacción social.
Técnicas de análises e dinamización *grupal. 
9.-O papel da familia en educación. Colaboración
coas familias de Educación secundaria. 
10.-Relación con outras institucións: servizos de
saúde, servizos sociais. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 10 15


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 5 5


Titoría en grupo 2 0 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 20 30


Traballos e proxectos 0 41 41


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 
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Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso.


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso.


Traballos e
proxectos


Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. 
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase coa presentación do programa da
materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).
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Descrición
xeral


A través desta materia se pretende aproximar ao alumnado aos modelos curriculares basados en
competencias, reflexionando sobre os cambios que se foron producindo nos sistemas educativos en torno ao
enfoque de competencias. Desde este marco, analizarase a importancia da incorporación das competencias
ao deseño curricular e a necesidade de adoptar diferentes estratexias para abordar o diagnóstico e a
evaluación das competencias curriculares nos centros educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CG-13) Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos
de mellora da calidade con aplicación aos centros de ensino


saber A13


(CE-G1) Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións saber A19


(CE-G2) Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber
saber facer


A20


(CE-G3) Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e
aptitudes intelectuais e emocionais.


saber facer A21


(CE-G4) Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a
estudantes con diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.


saber
saber facer


A22


(CE-G9) Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivencia.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27


(CE-E10) Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como
un procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.


saber
saber facer


A41


(CE-P1) Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias
correspondentes á especialización.


saber
saber facer


A46
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(CT-1) Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


Contidos 


Tema  


1. Que son as competencias curriculares?
Modelos educativos por competencias. 


2. Como traballar as competencias curriculares
na Educación Secundaria? 


3. Como avaliar por competencias. 


4. Propostas de mellora das compentecias. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


6 0 0 25 31


Traballos
tutelados


4 0 0 20 24


Sesión
maxistral


10 0 0 35 45


Horas totais E: 100


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Propoñerase nas clases diferentes exercicios para a súa resolución por parte do alumnado. 


Traballos tutelados Haberá que facer un traballo para a materia 


Sesión maxistral Os diferentes temas traballaranse nas sesións maxistrais, que terán carácter participativo 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


-Titorización presencial: no despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


-Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de exercicios ou do traballo, etc.


-Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais, envío
de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia e participación nas clases 20


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e da posta en
común (cando proceda), e entrega en prazo 


40


Traballos tutelados Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade, innovación,
actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe aprobarse cada unha das probas indicadas.


As actividades non realizadas y as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na


convocatoria de xullo.
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O alumnado non asistente deberá poñerse en contacto co profesorado da materia en horario de titorías.
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Recomendacións 


 
Outros comentarios
Recoméndase a asistencia habitual a clase e ás titorías.
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Descrición
xeral O marco legal do modelo organizativo e funcional da orientación educativa no noso país queda establecido


pola Lei Orgánica 2/2006 de Educación, LOE (2006). Esta Lei no seu artigo 1 apartado f), relativo aos
principios da educación, “establece a orientación educativa e profesional, como medio necesario para o logro
dunha formación personalizada, que priorice unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores”


Así mesmo, no seu artigo 91.d) “establece entre as funcións do profesorado, a orientación educativa,
académica e profesional do alumnado, en colaboración, no seu caso, cos servizos ou departamentos
especializados. Igualmente, no artígo 22 da LOE, considérase como principio xeral aplicable á Educación
Secundaria Obrigatoria a especial atención que se prestará á orientación educativa e profesional do
alumnado. 


Por último, no artigo 26, relativo aos principios pedagóxicos para esta etapa educativa, no seu apartado
cuarto establece que “corresponde ás Administracións educativas promover as medidas necesarias para que
a titoría persoal do alumnado e a orientación educativa, psicopedagóxica e profesional constitúan un
elemento fundamental na ordenación desta etapa.


Entendemos a orientación educativa como un proceso de axuda e/ou acompañamento continuo a todas as
persoas e en todos os aspectos, coa intención firme de potenciar o desenvolvemento integral do alumnado
ao longo de toda a vida.


Bisquerra (2004) define a orientación psicopedagógica como un proceso de axuda continua, a todas as
persoas, en todos os seus aspectos, cunha finalidade de prevención e desenvolvemento, mediante
programas de intervención educativa e social baseados en principios científicos e filosóficos.


Baixo este concepto de orientación psicopedagóxica reúnense as distintas manifestacións da orientación.
Podemos destacar:
A orientación académica é un proceso de axuda ao estudante para que sexa capaz de resolver os problemas
que a vida académica lle plantexa. Polo tanto, o proceso de axuda refírese sempre a situacións de axuda en
actividades escolares, e para que ao longo do seu recorrido pola escola realice eleccións de acordo cos seus
intereses, capacidades e coa súa situación persoal. O tipo de axuda que a orientación escolar ofrece
presenta características distintas segundo a idade e nivel do/al escolar.
A orientación profesional é un proceso de axuda ao suxeito para que sexa capaz de elexir e prepararse
axeitadamente para unha profesión ou traballo determinado, implica decisión, formación e a ubicación
profesional. Trata de integrar as esixencias persoais coas necesidades sociais.
A orientación persoal apunta cara a vida interior da persoa, cara a súa harmonía interior, equilibrio persoal,
coñecemento de sí mesmo, sen perder as perspectivas do seu entorno.


Polo tanto, a orientación académica e profesional é unha das áreas de interese prioritario da orientación
psicopedagóxica, e é moito máis que unha mera información. Trátase de preparar para a vida laboral desde
o sistema educativo, facendo tomar conciencia ao alumnado de que a profesión é un aspecto significativo da
vida dunha persoa. A finalidade da orientación académica e profesional é facilitar a toma de decisións de
cada estudante respecto do seu itinerario académico e profesional. En última instancia, se persigue que o
propio alumno/a tome as decisións; é decir, a AUTO-ORIENTACIÓN, aínda que neste proceso será moi
importante o asesoramento que poida prestar o profesorado, especialmente o titor/a, así como os seus
proxenitores e o orientador/a.


Os aspectos a desenvolver na orientación académico-profesional son os seguintes:
Coñecemento de sí mesmo: aptitudes, intereses, personalidade, valores, rendemento académico e estilo de
aprendizaxe.
Información académica e profesional: estrutura do sistema educativo, modalidades de bacharelato, ciclos
formativos, universidade, outras alternativas.
Optatividade: materias optativas e toma de decisións.
Proceso de toma de decisións: actitude, liberdade e responsabilidade, aceptar un risco de error.
Proceso de transición á vida activa: elaboración do currículum vitae e a entrevista persoal, aproximación ao
mundo laboral, técnicas de busca de emprego.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a competencia profesional que permita exercer actuacións que conduzan a unha
correcta orientación dos suxeitos que demanden ou necesiten esta intervención, tanto no
ámbito académico como no profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A8
A15


Coñecer os diferentes modelos de orientación aplicables tanto no campo académico como
profesional.


saber
saber facer


A1
A11


Deseñar o Plano de Acción Titorial (PAT) e o Plano de Orientación Académica e Profesional
(POAP) como parte integrante do proceso orientador e ser capaz de desenvolvelos e
avalialos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A3
A7
A11
A15
A16
B1
B2
B3
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Orientar e apoiar no proceso de toma de decisións vocacionais dos suxeitos que
demanden esa intervención.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A3
A11


Valorar os recursos técnicos, materiais e institucionais dispoñibles para o ejercizo da
Orientación Académica e Profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A25
A38
B1


Traballar cooperativamente cos outros estudantes na busca de información, organización
e preparación de materias en traballos de grupo.


saber facer
Saber estar / ser


B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


1. Bloque temático: Orientación académica e
profesional: aproximación teórica.


1.1. A orientación académico-profesional como concepto: definición,
principios, obxectivos e funcións.
1.2. Intervención en orientación académico-profesional como concepto..
1.3. Colaboración familia-escuela.
1.4. O consello orientador.
1.5. A formación na sociedade da información e do coñecemento. 


2. Bloque temático: Orientación académica y
profesional: aproximación práctica en la
educación secundaria.


2.1. El Plan de Acción Tutorial.
2.2. El Plan de Orientación Académica y Profesional.
2.3. El proceso de búsqueda activa de empleo.
2.4. La orientación académico-profesional no sexista. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 8 16 24


Traballos de aula 4 16 20


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


8 48 56


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presentará os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolverr. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recogida de intervencións e traballos prácticos 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este máster ten a modalidade de educación presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, polo menos, do 80 % estando admitido faltar o 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumplilos para ser calificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, arredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do máster para os exámenes oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Álvarez González, M. , Orientación profesional. , Barcelona: Cedecs Editorial., 1995


Álvarez González, M. y Bisquerra Alzina, R., Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias y recursos., Madrid: Wolters
Kluver España., 2012


Blasco Calvo, P. y Pérez Boullosa, A., Enfoques y aplicaciones prácticas en orientación y acción tutorial. , Valencia: Nau
Llibres., 2012


Bizquerra, R. (coord.), Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. , Barcelona: Praxis, 2000


Borrego, M. y Díaz, J., Orientación vocacional y profesional: materiales de asesoramiento para ESO y Bachillerato. , Madrid:
CCS, 2000


Coronado, A., Analiza, compara y decide : programa de orientación académica y profesional., Sevilla: Kronos., 2000


Fernández Gálvez, J. de D., La orientación educativa: claves de éxito profesional : buscando la magia del mago sin magia,
Granada: Grupo Editorial Universitario., 2005


García Mediavilla, L. y Martínez González, M. C., Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos., Madrid:
Dykinson., 2003


González Gómez. J. P., Orientación profesional., Alicante: Club Universitario, D. L., 2003


Grañeras Pastrana, M. y Parras Laguna, A. (coords.), Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y
nuevas perspectivas., Madrid: Ministerio de Educación, Política Socialy Deporte / CIDE., 2008
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Lopez Barajas, E., Estrategias de formación en el siglo XXI, Barcelona: Ariel., 2006


Martín, E. y Solé, I. (coord.), Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención., Barcelona: Editorial Graó, 2011


Nieto, J.M. y Botías, F., Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica., Barcelona: Ariel, 2000


Rodríguez Moreno, M. L., La orientación profesional, Barcelona: Ariel , 1998


Rodríguez Moreno, M. L., Cómo orientar hacia la construcción del proyecto profesional. , Bilbao: Desclée de Brouwer., 2003


Romero, S., De gira hacia el trabajo : programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida activa
para el final de la Educación Secundaria Obligatoria, Archidona: Aljibe, 2000


Sorando, J., La orientación vocacional: materiales de trabajo, Madrid: CCS., 2000


REVISTAS


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía; Revista de Orientación Educativa; Aula de Secundaria. Didáctica. Tutoría.
Gestión. Orientación. (Consultar: http:// dialnet.unirioja.es)


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar 


Materia A Innovación e a
Investigaicón
Educativa como
Factores para a
Mellora e o
Asesoramento
Escolar


     


Código P02M066V06107      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia
Martínez Figueira, María Esther
Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar
Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos dos
cidadáns e nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O Profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
encontrar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos
requirimentos sociais. Entre estes recursos e estratexias encóntranse a INNOVACIÓN e a INVESTIGACIÓN
DIDÁCTICA. Nela tratarase fundamentalmente de como atacar no centro e aula proxectos de innovación e
investigación didáctica. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación


saber facer
Saber estar /
ser


A12
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Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. Saber estar /
ser


A16


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber facer A40


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber
saber facer


A42


Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade


Saber estar /
ser


A43


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas
e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber
saber facer


A45


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


Contidos 


Tema  


Innovación educativa e desenvolvemento
profesional. 


- Marco teórico, profesional e legal da innovación educativa
- Pautas para a elaboración dos proxectos de innovación educativa
- O rol do orientador
Na análise das prácticas educativas
Na formación continua do profesorado
No liderazgo educativo
- Coñecemento de innovacións relevantes e actuais no ámbito da
orientación 


A investigación educativa - Modalidades principais da investigación educativa.
- A investigación-acción como instrumento de formación contínua e
desenvolvemento profesional do docente
- Deseño de proxectos de investigación
- Instrumentos de recollida de datos e avaliación: tipos e características
técnicas.
- Técnicas de análise en investigación e avaliación educativa.
- Coñecemento de investigacións relevantes no ámbito da orientación 


As TICs como instrumento de apoio á innovación
e investigación educativa 


- As TIC e o desenvolvemento da investigación educativa para orientar e
mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
- O uso de bases de datos como apoio á investigación e á innovación
educativa.
- Como citar e elaborar as referencias bibliográficas dos documentos
científicos de tipo educativo, lexislación, informes, etc. en soporte impreso
e electrónico.
- Ferramentas Web para a comunicación a colaboración e/ou o traballo en
equipo.
- Aplicacións telemáticas e recursos web para a orientación.
- Coñecemento de portais de orientación europeos. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos de aula 9 0 0 25 34


Prácticas en aulas de
informática


6 0 0 21 27


Traballos tutelados 0 0 0 48 48


Presentacións/exposicións 3 0 0 10 13


Sesión maxistral 12 0 0 16 28


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 
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Prácticas en aulas de
informática


Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas
en aulas de informática. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de informática Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Reflexión escrita sobre os contidos fundamentais da materia. Participación
activia nas clases maxistrais 


23


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula 24.5


Prácticas en aulas de informática Memorias de prácticas 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado 35


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados 7.5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado en todas as probas indicadas.


As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse
na convocatoria de xullo.


O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia,
cunha valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias
procedimentais mais importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.


Bibliografía. Fontes de información 


Bolívar, A. et al., La investigación biográfico-narrativa en educación, La Muralla, Madrid.


Contreras, J. y Pérez de Lara, N., Investigar la experiencia educativa, Morata, Madrid.


Jakku-Shivonnene, R. y Niemi, H., Aprender de Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador, MEC, Madrid.


Villar Angulo, L.M. et al., Creación de la excelencia en la Educación Secundaria, Pearson, Madrid.


Fullan, M., Los nuevos significados del cambio en la educación, Octaedro, Barcelona.


Carr, W. y Kemmis, S., Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado, Martínez


Roca, Barcelona.
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Master/P02M066V06401


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V06301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Formación Académica e Profesional/P02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/P02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/P02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Formación Académica e Profesional/P02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/P02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/P02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Prácticas Externas/P02M066V06301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V01101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todooalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisdarealización e entrega de tarefas ponderables.- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados na clase no momento oportuno. Énecesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostosanteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames
oficiais)sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos
ecompetencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y


valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables de
la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A13
A24


Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en relación
con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria.


saber A13
A24


Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. El sistema educativo. Los
agentes socioeducativos (educadores,
estudiantes, familia) y su evolución.


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. La Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral El profesorado presenta los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20


Traballos de aula Recogida de intervenciones y trabajos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.


 


Bibliografía. Fontes de información 
  
Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Vázquez, V.; Escámez, J. y García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
  REVISTAS   Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital/ Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  
Cultura y Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de
Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la
Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense
de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V01102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais.
saber


saber A19
A20
A27


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais


saber facer A21
A42
A46
B1


Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.


 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V01103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber facer A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33
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Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.
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•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica. 


Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos principios
implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”. 


O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.


Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 
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 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 
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 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 


O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 
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Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 


Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 8 24 32


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Presentación da materia e exposición de contidos 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Outros comentarios e segunda convocatoria
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres.Para obter unha avaliación positiva é preciso
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares.O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.
O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente


Páxina 5 de 7







Bibliografía. Fontes de información 


ACEVEDO DÍAZ, J.A.; VÁZQUEZ ALONSO, A.; MANASSERO MAS, M.A. (2001) El Movimiento Ciencia-Tecnología-Sociedad y la
Enseñanza de las Ciencias. En línea en Sala de Lecturas CTS+I de la OEI


ALIC, M. El legado de Hipatia. México: Siglo XXI, 1991.


ÁLVAREZ LIRES, M. ¿Ciencia objetiva y universal o construcción social y simbólica? Jornadas del Instituto Vasco de la Mujer,
Emakunde. Vitoria, 1999.


ÁLVAREZ LIRES, M. The History of Science and Technology in Teacher Training. En DEBRU, C. (ed.): History of Science and
Technology in Education and Training in Europe. Euroscientia Conferences. Brussels: European Commision DG RTD, 1999, p.
261-263.


ÁLVAREZ LIRES, M. Papel de la Historia de las Ciencias en la enseñanza de la Química: situación actual y perspectivas. En
LIMÓN, M. et al.: Aspectos didácticos de Física y Química (Química). 9. Zaragoza: ICE Universidad de Zaragoza, 2000, p.
29-69.


ÁLVAREZ LIRES, M. La historia de la ciencia en la formación del profesorado de ciencias naturales. En QUINTANILLA, M.;
ADÚRIZ-BRAVO, A.: Enseñar ciencias en el nuevo milenio. Retos y propuestas. Santiago de Chile: Ediciones Universidad
Pontificia Católica de Chile, 2006, p. 239-257.


ÁLVAREZ LIRES, M. ¿Qué historia de la ciencia enseñar? Orientaciones para la formación docente. En QUINTANILLA, M.
(Comp.): Historia de la Ciencia. Aportes para la formación del profesorado. Santiago de Chile: Arrayán, 2007, p. 65-80.


ÁLVAREZ LIRES, M.; NUÑO, T. y SOLSONA, N. Las científicas y su historia en el aula. Madrid: Síntesis, 2003.


ÁLVAREZ LIRES, M.; PÉREZ RODRÍGUEZ, U.: ¿Evolución o revolución? Ciencia moderna-tecnociencia y cambios producidos en
la situación de las mujeres. Actas do VI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, 2006, p. 177-178.


ÁLVAREZ LIRES, M.; SERRALLÉ, J. F.; ARIAS, A.; ARIAS, D.; PÉREZ RODRÍGUEZ, U.: «Ciencia, tecnoloxía e sociedade. Achegas
do enfoque de xénero». Teleformación e espazo virtual de traballo colaborativo. XI Congreso EDUTEC. Las TIC, puente entre
culturas: Iberoamérica y Europa, 2008.


AUDIGIER, F.; FILLON, P. Enseigner l´histoire des sciences et des techniques. París: INRP, 1991.


BARONA, J. LL. Ciencia e Historia. Godella (Valencia): Seminari d'Estudis sobre la Ciència, 1994.


BERNAL, J. D. Historia social de la Ciencia. La ciencia en la Historia. Barcelona: Península, 1989.


CHALMERS, A. F. (1999)  ¿Que es esa cosa llamada ciencia?  Madrid: Siglo XXI.


IZQUIERDO, M; SANMARTÍ, N. Contribució de la història de les ciències a la formació del professorat i a la recerca en
didàctica de les ciències. Actes del III Simposium d'Ensenyament i Historia de les Ciències i de les Tècniques, Barcelona,
1988.


IZQUIERDO, M; SANMARTÍ, N. Contribució de la história de les ciènces a la formació del professorat i a la recerca en didàctica
de les ciènces. En CODINA; LLOBERA (eds.): Història, Ciència i Ensenyament. Barcelona: E.U. del Professorat d´E.G.B.,
S.E.H.C.Y.T., 1990.


MEMBIELA, P. Una revisión del movimiento CTS. En P. MEMBIELA (ed.): Enseñanza de las ciencias desde la perspectiva
Ciencia-Tecnología-Sociedad. Madrid: Narcea, 2001, p. 91-108.


PÉREZ RODRÍGUEZ, U.; ÁLVAREZ LIRES, M.; SERRALLÉ, F. J. Los errores de los libros de texto de primer curso de ESO sobre la
evolución histórica del conocimiento del universo. Enseñanza de las Ciencias, 2009, 27 (1), p. 109-120.


QUINTANILLA, M.; IZQUIERDO, M.; ADÚRIZ-BRAVO, A. Avances en la construcción de marcos teóricos para incorporar la
historia de la ciencia en la formación inicial del profesorado de ciencias naturales. VII Congreso Internacional sobre
Investigación en la Didáctica de las Ciencias. Granada: Universidad de Granada y Universitat Autònoma de Barcelona, 2005.


ROSSI, P. Las arañas y las hormigas. Una apología de la historia de la ciencia. Barcelona: Crítica, 1990.


ROSSI, P. El nacimiento de la ciencia moderna en Europa. Barcelona: Crítica, 1999.


SACKS, O. (2003) El tío Tungsteno. Recuerdos de un químico precoz. Barcelona: Anagrama,.


VARELA CALVO, C. (2008) Que piensan y saben de Ciencia y Tecnología los europeos y los españoles en particular. Revista


Páxina 6 de 7







Electrónica de Enseñanza de las Ciencias,7 (3).


VV. AA. (2012) Estudio Internacional de «Cultura Científica» de la Fundación BBVA. Departamento de Estudios Sociales y
Opinión Pública de la Fundación BBVA


Recomendacións 


Páxina 7 de 7







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria 
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Formación
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Idioma Castelán
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Departamento


Coordinador/a Vázquez Dorrio, José Benito


Profesorado Castro Cerceda, María Luísa
Garrido González, Josefa
Vázquez Dorrio, José Benito


Correo-e bvazquez@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es/ 


Descrición
xeral


Esta materia encádrase no itinerario V02M066V01 (Ciencias experimentais: Bioloxía, Xeoloxía, Física e
Química) e ten como obxectivos esenciais dar a coñecer as solucións que actualmente a innovación no
aprendizaxe poden achegar ao campo das ciencias experimentais e proporcionar unha visión panorámica das
súas metodoloxías e ferramentas contemporáneas. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


Páxina 1 de 7



http://faitic.uvigo.es/





 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


Páxina 2 de 7







 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química. saber A1
A24
A34


Buscar, obter, procesar e comunicar información, transformala en coñecemento e aplicala aos
procesos de ensino e aprendizaxe nas materias de Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química.


saber
saber facer


A4
A33
A35
A36
A46
A47
B2


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade
de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos
dereitos humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun
futuro sustentable.


saber
saber facer


A7
A26
A32
A34
A35
B3
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Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer


A8
A33
A35
A36
A41
B2
B3


Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. saber facer A16
A35
A36
B3


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber
saber facer


A17
A26
A35
A36
B1
B3


Contidos 


Tema  


1.-Introdución 1.1.- Estado actual da educación científica: Informes
1.2.- Ciencia vs Ciencia Escolar
1.3.- Aprendizaxe formal vs informal
1.3.- Modelos de aprendizaxe
1.4.- Proxectos de investigación e innovación
1.5.- Relacións CTS-CTSA
1.6.- Relacións coa Historia da Ciencia 


2.- Análise de curriculums 2.1.- Lexislación
2.2.- Competencias, obxectivos, contidos e criterios de avaliación
2.3.- Materias
2.4.- Programación didáctica 


3.- Recursos convencionais 3.1.- Libros 
3.2.- Revistas especializadas
3.3.- Eventos
3.4.- Proxectos-Asociacións
3.5.- Web
3.6.- Medios audiovisuais
3.7.- Empresas material didáctico
3.8.- Museos interactivos 


4.-Actividades manipulativas: modelización,
virtualización e utilidade 


4.1.- Maxistrais
4.2.- Interactivas
4.3.- Indivualizadas
4.4.- Colectivas
4.5.- Concursos 


5.-Traballo científico aplicado a itinerarios
interactivos e pasivos 


5.1.- Traballo científico aplicado a itinerarios interactivos e pasivos
5.2.-Estratexias metodolóxicas para traballar na aula, no laboratorio e no
campo os conceptos científicos (competencias e alfabetización científicas)
5.3.- Uso crítico das TICs no deseño e desenvolvemento de itinerarios:
WebQuest, Wikis, Edublogs, ...
5.4.- Cómo traballar e relacionar conceptos biolóxicos con outras áreas de
coñecemento
5.5.- Debate sobre controversias socio-políticas / científicas e noticias de
prensa relacionadas co entorno científico-técnico, aplicado ao
desenvolvemento dos itinerarios ambientais
5.6.- Cómo promover o interese pola cultura científica: lecturas de
divulgación científica, foros de debate, xogos, etc
5.7.- Utilización de medios audiovisuais na docencia (creación propia e
comerciais): vídeos, películas, fotografía 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Saídas de estudo/prácticas de campo 2 4 6


Prácticas de laboratorio 6 30 36


Presentacións/exposicións 2 12 14
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Sesión maxistral 15 54 69


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Realizaranse actividades fora da aula co fin de deseñar un caso práctico. 


Prácticas de laboratorio As actividades desenvolveranse en grupos pequenos para traballar de forma multidisciplinar
diversas metodoloxías, aplicadas a un caso práctico. 


Presentacións/exposicións Os resultados do caso práctico serán presentados e debatidos na aula. 


Sesión maxistral Combinaranse as tradicionais clases maxistrais coa realización periódica de tarefas
individualizadas e/ou de pequeno grupo nun contorno de aprendizaxe mixta ou semipresencial, con
apoio da Plataforma de Teleformación TEMA da Universidade de Vigo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Saídas de estudo/prácticas de
campo


Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Prácticas de laboratorio Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Presentacións/exposicións Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Os temas 1 a 4 avaliaranse mediante avaliación continua con probas de
traballo escrito, escrito/oral e escrito/oral/experimental. Moitos dos traballos
presentados serán cualificados polo propio alumnado nun proceso de
avaliación por pares mediante unha rúbrica. Os criterios de cualificación
estarán ponderados entre a asistencia e participación (40%) e as mencionadas
tarefas de avaliación continua (60%). 


50


Saídas de estudo/prácticas de
campo


Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de campo serán avaliados
mediante a realización de exercicios aplicados á realización do traballo práctico
(avaliación baseada en problemas). 


20


Prácticas de laboratorio Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de laboratorio/gabinete serán
avaliados a través da presentación e defensa do traballo práctico realizado por
cada grupo, así como o debate final (avaliación baseada na aprendizaxe). 


15


Presentacións/exposicións Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de laboratorio/gabinete serán
avaliados a través da presentación e defensa do traballo práctico realizado por
cada grupo, así como o debate final (avaliación baseada na aprendizaxe). 


15


Outros comentarios e segunda convocatoria


Levárase a cabo unha avaliación continua baseada na asistencia ás clases maxistrais e na calidade dos resultados asociados
ás tarefas propostas que se realizarán esencialmente a través da plataforma TEMA da Universidade de Vigo. Se fora
necesario poderase realizar un exame complementario final tipo test con material empregado durante o curso e facilitado
polo profesorado. Moitos dos traballos presentados serán cualificados polo propio alumnado nun proceso de avaliación por
pares mediante unha rúbrica.


Nas prácticas de campo e laboratorio/gabinete a obxectivación da avaliación continua será feita mediante o uso de rúbricas,
que se publicarán na plataforma TEMA ao principio do curso co fin de que todos os alumnos coñezan os diferentes items e o
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valor outorgado a cada un deles.


No caso de que algún alumno non participe nas actividades de aula, campo ou laboratorio, nin se integre nalgún dos grupos
de traballo terá a opción a realizar unha proba final escrita que valerá o 100% da nota.


Na segunda convocatoria realizarase un exame final co material empregado durante o curso e facilitado polo profesorado.


As datas, horario e o lugar das probas de avaliación poderán consultarse na web do Máster: http://mpe.uvigo.es/


Tribunal extraordinario para 5ª, 6ª e 7ª convocatoria:


Presidente: José Benito Vázquez Dorrío


Secretaria: Mª Luisa Castro Cerceda


Vocal: Josefina Garrido González


 


Presidenta suplente: Mª Mercedes Álvarez Lires


Secretario suplente: Pedro Membiela Iglesias


Vocal suplente: Manuel Vidal López


Bibliografía. Fontes de información 


Caamaño A. (Coord.) (2011). Física y Química. Complementos de formación disciplinar, Barcelona, Ed. Graó. 1.
Caamaño A. (Coord.) (2011). Didáctica de la física y la química, Barcelona, Ed. Graó.2.
Caamaño A. (Coord.) (2011).  Física y Química. Investigación, innovación y buenas prácticas, Barcelona, Ed. Graó.3.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Didáctica de la biología y geología, Barcelona, Ed. Graó.4.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Biología y Geología. Complementos de formación disciplinar, Barcelona, Ed. Graó.5.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Biología y Geología.  Investigación, innovación y buenas prácticas, Barcelona, Ed. Graó.6.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
 
Outros comentarios
Esta materia é un complemento de formación (obrigatorio no itinerario V02M066V01 (Ciencias experimentais: Bioloxía,
Xeoloxía, Física e Química) do currículo do Mestrado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas) xeralista e práctico cuxos obxectivos esenciais son dar a coñecer as solucións que na
actualidade a innovación no aprendizaxe pode achegar ao campo das ciencias experimentais e proporcionar unha visión
panorámica das súas metodoloxías e ferramentas contemporáneas. 
Estes contidos facilitan unha base ampla de coñecementos que permite a adquisición posterior das necesarias destrezas e
habilidades teórico-prácticas relacionadas coas actuacións profesionais cun enfoque global dentro do campo do ensino da
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Bioloxía, da Xeoloxía, da Física e da Química na Educación Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato.
O desenvolvemento da materia combina actividades individuais, en pequeno grupo e en gran grupo e inclúe a realización de
tarefas relacionadas coas competencias académicas e profesionais.
Realizaranse actividades de diverso formato realizadas fora da aula como complemento das presentacións por parte do
profesor. É importante ler previamente o material proporcionado polo profesor e que está a disposición dos alumnos na
plataforma TEMA.
Levárase a cabo unha avaliación continua baseada na asistencia ás clases maxistrais e na calidade dos resultados asociados
ás tarefas propostas que se realizarán esencialmente a través da plataforma TEMA da Universidade de Vigo.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Elaboración de Unidades Didácticas 


Materia Elaboración de
Unidades
Didácticas


     


Código V02M066V01204      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Vidal López, Manuel


Profesorado Vidal López, Manuel


Correo-e mvlopez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CE-G4) Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a
estudiantes con diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes.


saber facer A1


(CE-G3) Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y
aptitudes intelectuales y emocionales.


saber facer A1
A2


(CE-G5) Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro,
abordar y resolver posibles problemas.


saber A3


(CE-G8) Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana. Saber estar /
ser


A26


(CE-G9) Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del
centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención
de problemas de aprendizaje y convivencia.


Saber estar /
ser


A27


(CE-G13) Conocer y aplicar recursos y estrategias de educación en el respeto y valor de la
diversidad lingüística y sus implicaciones educativas.


saber
saber facer


A25


(CE-E2) Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. saber A33


(CE-E6) Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. saber facer A37


(CE-E7) Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. saber A38


(CE-E9) Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.


saber facer A40


(CE-E10) Conocer estrategias y procedimientos de evaluación y entender la evaluación
como un procedimiento de regulación del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.


saber
saber facer


A41
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(CE-E11) Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la
especialización cursada.


saber
saber facer


A42


(CE-E13) Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias
de la especialización y plantear alternativas y soluciones.


saber
saber facer


A44


(CE-P1) Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber facer A46


(CE-P2) Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber
saber facer


A47


(CE-P3) Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima
que facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer A48


(CE-P4) Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a
partir de la reflexión sobre la práctica.


saber facer A49


(CT-1) Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales
y específicos, incluyendo el acceso por Internet.


saber facer B1


(CT-2) Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma
de decisiones.


saber facer B2


(CT-3) Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios saber facer B3


Contidos 


Tema  


(*)Diseño de unidades didácticas: referentes
básicos, tipos.
Elementos constituyentes de una unidad
didáctica.
Selección y secuenciación de objetivos y
competencias básicas.
Secuenciación de contenidos
Metodología de la enseñanza.
Diseño de actividades de aprendizaje.
Utilización de medios TICs para el apoyo de las
unidades didácticas.
Evaluación.
Atención a la diversidad


• Diseño de unidades didácticas: referentes
básicos, tipos.
• Elementos constituyentes de una unidad
didáctica.
• Selección y secuenciación de objetivos y
competencias básicas.
• Secuenciación de contenidos
• Metodología de la enseñanza.
• Diseño de actividades de aprendizaje.
• Utilización de medios TICs para el apoyo de las
unidades didácticas.
• Atención a la diversidad
• Evaluación.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos tutelados 40 0 0 30 70


Presentacións/exposicións 10 0 0 35 45


Sesión maxistral 5 0 0 0 5


Informes/memorias de
prácticas


0 0 0 30 30


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en pequeno grupo deseña e elabora unha unidade didáctica
segundo as directrices do profesor. Establécense periodicamente sesións de *tutoría, tanto na aula
como vía correo electrónico para liquidar calquera dúbida posible e tamén para supervisar o
avance do traballo realizado polos alumnos. 


Presentacións/exposicións As dúas últimas sesións da materia dedicaranse ás exposicións das diferentes unidades didácticas
elaboradas. Ademais, ao final de cada delas, realizarase unha valoración por parte de alumnos e
profesor da estrutura, contidos, actividades expostas, metodoloxía,… así como da propia defensa
da unidade didáctica exposta. 


Sesión maxistral Exposición por parte *do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices para o deseño e elaboración de unidades didácticas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos
tutelados


Nas diferentes sesións de *tutoría expostas periodicamente, tanto na aula como vía correo electrónico,
realizarase unha atención personalizada a cada alumno/grupo responsable de cada unidade didáctica
exposta.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións CRITERIOS AVALIACIÓN
&*lt;*br&*gt;Claridade e precisión da exposición.
&*lt;*br&*gt;Corrección lingüística e uso adecuado do vocabulario
&*lt;*br&*gt;Orixinalidade, organización e calidade do contido
&*lt;*br&*gt;Adecuación da presentación ao contido do informe escrito. 
&*lt;*br&*gt;Uso adecuado dos recursos informáticos.
&*lt;*br&*gt; 


40


Informes/memorias de prácticas - Boa *estructuración das partes da Ou.D.
&*lt;*br&*gt;- Obxectivos e competencias adecuados ás actividades expostas.
&*lt;*br&*gt;- Orixinalidade, desenvolvemento e interese das actividades
propostas. 
&*lt;*br&*gt;- Criterios de avaliación relacionados con obxectivos propostos
&*lt;*br&*gt;- Claridade de expresión e corrección lingüística
&*lt;*br&*gt;- Uso adecuado da bibliografía
&*lt;*br&*gt; 


60


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
Cantón, *I. e M. Piñeiro (*Coords) (2011).- Deseño e
desenvolvemento do *curriculum. Alianza Editorial, S.A. Madrid.
Decreto 133/2007, *do 5 de *xullo, polo que se regulan
*as *ensinanzas dá educación secundaria *obrigatoria *na *Comunidade
Autónoma de Galicia.
Decreto 126/2008, *do 19 de *xuño, polo que se establece
a ordenación e ou currículo de *bacharelato *na *Comunidade Autónoma de Galicia..
*Encabo de Lucas, *J.A. (2008).- Ciencias da
Natureza. Programación didáctica de 2º ESO. Bioloxía e Xeoloxía. Editorial
*CEP.
Xixón Porta, *J. e *J.A. *Binaburo *Iturbide (2007).-
Como *elaboar unidades didácticas en Ensino secundario. Fundación *Ecoem.
González Manjón, D.; Lara, *J.A. e *J.*G. Vidal
(2005).- Guía para elaborar programacións e unidades didácticas en Educación
Secundaria. Editorial *EOS.
Medina *Rivilla, A.; Sevillano García, *M.*L. e *M.*C.
Domingo Garrido (2006).- Elaboración de unidades didácticas (DVD). UNED.
UNIVERSIDADE Nacional De Educación a distancia .
Molina *Soldán, E.M. (2006). Material básico para
a elaboración de unidades didácticas en Educación Secundaria. Revista Dixital
Investigación e Educación 26 (3): 1-10.
*Suances García, *L. (2009). Programación didáctica
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de Primeiro de Bacharelato. Bioloxía e Xeoloxía. Editorial *CEP.
*Suances García, *L. (2009). Programación
didáctica de Primeiro de Bacharelato. Bioloxía e Xeoloxía. Editorial *CEP.


Recomendacións 
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Descrición
xeral


A ciencia forma parte da cultura e caracteriza, en gran medida, a sociedade na que vivimos. O alumnado de
Educación Secundaria debe aprender as posibilidades de intervención no medio de maneira que se favoreza
a sostibilidade das formas de vida e do medio ambiente a través dun achegamento ao mundo físico e natural
e dunha interrelación coas outras áreas de coñecemento.


Trátase dun enfoque interdisciplinar de utilización da ciencia para formar á cidadanía. O alumnado deste
master, futuro persoal docente, debe promover unha educación científica que axude a pensar, a comunicarse,
a facer e a autorregularse, tendo como referente o establecido no currículo de Educación Secundaria da
Consellería de Educación da Xunta de Galicia.


A práctica docente e as liñas de investigación didáctica, neste campo, deben contemplar metodoloxías e
construcións conceptuais, procedementais e actitudinais, sempre en interacción e co horizonte do
desenvolvemento das competencias básicas, relativas a problemas globais de actualidade tales como os
referidos medio ambiente e ao desenvolvemento sostible.


Deste modo, partindo das metodoloxías propias da didáctica das ciencias, pódense utilizar os enfoques C-T-S,
os da construción do coñecemento arredor de problemas globais, os de alfabetización científica e técnica da
cidadanía, ou os da Educación en Ciencia Global: Débese incluír o tratamento da transversalidade, prestando
especial atención á igualdade entre homes e mulleres, dentro dun modelo integrador.


Neste curso continuarase coa experimentación do Proxecto de Innovación: "DESEÑO E IMPLANTACIÓN DE
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN GRAOS E POSGRAOS A TRAVÉS DA PLATAFORMA
TEMA: CUESTIONARIOS KPSI, RÚBRICAS E MAPAS CONCEPTUAIS EN FORMATO DIXITAL", consistente en: 
Neste marco proponse o deseño e implantación de procedementos que inciden no proceso de aprendizaxe
(avaliación formativa e formadora, na que o alumnado é corresponsable) a través dos seguintes
instrumentos: Cuestionarios ou formularios Knowledge and Prior Study Inventory (KPSI), Rúbricas ou matrices
de valoración e Mapas Conceptuais. Todos eles están inseridos na combinación entre o traballo cooperativo e
o individual, pois se ben os procesos de aprendizaxe teñen lugar socialmente, a aprendizaxe é individual. No
caso dos Mapas Conceptuais tamén se utilizan como probas de execución ou realización. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 
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 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 
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 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender e aplicar as finalidades da educación científica na educación secundaria,
distinguindo entre a ciencia das comunidades científicas e a ciencias escolar.


saber A1
A2
A5
A13
A14
A17
A19
A23
A24
B1


Manexar recursos didácticos para a elaboración de programacións e proxectos. saber
saber facer


A3
A4
A7
A21
A22
A27
A37
A38
A44
B1
B3


Interpretar, formular e representar fenómenos do medio, segundo a metodoloxía científica
axeitada.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A8
A9
A10
A18
A28
A32
A34
B2
B3


Adquirir unha formación docente en técnicas de traballo intelectual no manexo das fontes
básicas da materia, familiarizarse cos sistemas de organización bibliográfica e informativa
e potenciar o desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escrita para o ensino.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A12
A31
A35
A39
A40
A47
B1
B2
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Deseñar e avaliar actividades experimentais, coa utilización de equipamento didáctico das
aulas - laboratorio nos institutos de educación secundaria e nas saídas ao contorno.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A19
A20
A33
A41
A42
A43
A45
A46
A49
B2
B3


Integrar as tecnoloxías da información e da comunicación na ensinanza das ciencias. saber
saber facer


A3
A4
A7
A21
A31
A34
A35
A38
A40
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


A Didáctica das Ciencias Experimentais na
Educación Secundaria.


A alfabetización científica e a aproximación ao coñecemento científico.
A comprensividade nas ciencias experimentais. 


Educación científica e lexislación educativa. O currículo. As programacións. As unidades didácticas. Os proxectos.
Estilos cognitivos e de aprendizaxe. A competencias básica. 


Metodoloxías, estratexias e recursos para o
ensino das ciencias da natureza. 


O paradigma de observación, as ideas previas e as concepcións
alternativas.
Actividades experimentais, demostracións, simulacións.
Medios, recursos e equipamentos didácticos nas aulas - laboratorio. 


Autorregulación das aprendizaxes na educación
científica: procedementos e instrumentos de
avaliación. 


A resolución de situacións - problema pechados e abertos. Traballos
individuais e grupais. Análise dos resultados da ensinanza e da
aprendizaxe. Medidas cualitativas e cuantitativas: cualificación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 4 8 12


Seminarios 5 20 25


Obradoiros 4 8 12


Estudo de casos/análises de situacións 4 16 20


Presentacións/exposicións 1 10 11


Debates 1 10 11


Traballos de aula 2 4 6


Prácticas de laboratorio 2 4 6


Prácticas en aulas de informática 2 6 8


Traballos tutelados 1 15 16


Resolución de problemas e/ou exercicios 1 7 8


Actividades introdutorias 1 1 2


Probas de resposta longa, de desenvolvemento 1 5 6


Informes/memorias de prácticas 1 6 7


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición
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Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. O alumnado
tomará notas de aula e fará o desenvolvemento destes contidos ampliando aqueles aspectos máis
significativos. 


Seminarios Actividades de aula, enfocadas ao traballo en pequeno grupo, sobre un tema específico, que
permiten afondar ou complementar os contidos da materia formulados nas sesións maxistrais.
Serán empregados como complemento ás clases teóricas para propiciar o traballo colaborativo en
equipo. 


Obradoiros Actividades experimentais enfocadas á adquisición de coñecementos e habilidades manipulativas e
instrumentais sobre o equipamento e os recursos didácticos das aulas - laboratorio en educación
secundaria. O alumnado, coa asistencia específica por parte do profesor, formulará e desenvoverá,
individuailmente ou en pequeno grupo, as experiencias prácticas propostas. 


Estudo de casos/análises
de situacións


O profesor forumlara unha situación - problema da docencia práctica real na aula, e o alumnado, a
partir da súa análise,tratará de interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos
de solución. 


Presentacións/exposicións O alumnado, individualmente ou en pequeno grupo, fara a exposición ante o grupo - clase dun
tema sobre a temática da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto. 


Debates Charla aberta entre os membros do gran grupo - clase, coa participación de todos e cada un das
persoas alumnas, sobre un tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun
proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral. 


Traballos de aula Cada alumna e cada alumno desenvolve exercicios ou proxectos, na aula, baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas
do estudante. 


Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación docente dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa didáctica da materia obxecto de estudo.
Desenvolveranse na aula - laboratorio docente, con equipamento didáctico especializado. 


Prácticas en aulas de
informática


O alumnado, mediante o emprego dos seus ordenadores portátiles ou, de selo caso, cos equipos de
apoio da aula - laboratorio resolverá actividades de aplicación docente da coñecementos a
situacións de aula concretas, e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais
relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas mediante visulaizacións infográficas e
simulacións interactivas con software educativo. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual, elaborará un documento sobre a temática da materia ou
prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a procura e recollida
de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a toma de contacto e a reunir información sobre o alumnado; así como a
presentar a materia. O alumnado responderá a cuestionarios sobre cognicións previas sobre os
contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Actividades introdutorias Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación.


Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación. 
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Informes/memorias de
prácticas


Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias A análise das probas iniciais propias, por cada persoa alumna e a súa avaliación
fundamentada. 


10


Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


Todas as persoas alumnas realizarán individualmente unha proba escrita con
preguntas abertas, na que deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar
os coñecementos que teñen sobre a materia con respostas extensas; cara a
avaliar as competencias adquiridas que inclúen preguntas abertas sobre un
tema. 


50


Informes/memorias de
prácticas


A presentación dun caderno de aula, a xeito de informe - memoria co rexistro e
a análise de todas actividades realizadas ao longo do desenvolvemento da
materia. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Criterios principais de cualificación.


Estruturación coidada dos textos producidos e dos discursos formulados.


Pertinencia das actividades prácticas e das investigacións propostas e a súa aplicabilidade na aula-laboratorio, segundo a
etapa – curso destinada.


Estruturación comprensiva dos coñecementos da materia e das competencias da etapa educativa, relacionándoa coa futura
práctica docente.


Formación en técnicas de traballo intelectual e de habilidades experimentais que permitan manexar axeitadamente os
recursos y equipamentos didácticos das aulas-laboratorios dos centros educativos de secundaria.


O coñecemento de metodoloxía para a ensinanza das ciencias experimentais


Situacións singulares.


Aquelas persoas alumnas que non poidan asistir ás clases presencias, e teñan disculpa xustificada pola dirección do
mestrado, debrerán realiizar as seguintes accións:


1º)- Realizar un traballo de investigación sobre algúns dos ámbitos temáticos da materia, segundo proposta consensuada co
profesor, o que suporá o 50% da cualificación.
2º)- Realizar a proba presencial de resposta a prob a de resposta longa, de desenvolvemento; que representará o 50% da
cualificación.


Bibliografía. Fontes de información 


AGULAR, T (1999). Alfabetización científica y educación para la ciudadanía. Editorial Narcea. Madrid.
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ARCÁ, M.; GUIDONI, P. y MAZZOLI, P. (1990). Enseñar ciencia. Como empezar: reflexiones para una educación científica de
base. Ediciones Paidós. Barcelona.


ARIAS, A.; ARIAS, D.; NAVAZA, V. y RIAL, D. (2009). O traballo por proxectos en infantil, primaria e secundaria. Santiago de
Compostela: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia.


BELLOCH, M. (1984). Por un aprendizaje constructivista de las ciencias. Editorial Visor Libros. Madrid.


COLL, C. (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Ediciones Paidós. Barcelona.


DUSCHL, R. A. (1997). Renovar la enseñanza de las ciencias. Editorial Narcea. Madrid.


GÓMEZ, I.; JORBA, J. y PRAT, A. (2000). Hablar y escribir para aprender: uso de la lengua en situación de
enseñanza-aprendizaje desde las áreas curriculares. Madrid: Síntesis.


JORBA, J.; SANMARTÍ, N. (1996). Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de regulación contínua. Madrid: MEC.


NOVAK, J. D. Y GOWIN, D. B. (1988) Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca.


ONTORIA, A. y otros (1992). Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Editorial Narcea. Madrid.


ONTORIA, A. Y otros (1999). Potenciar la capacidad de aprender y pensar. Editorial Narcea. Madrid.


ONTORIA, A. Y otros (2006). Aprender con mapas mentales. Una estrategia para pensar y estudiar. Editorial Narcea. Madrid.


OSBORNE, R. Y FREYBERG, P (1991). El aprendizaje de las ciencias. Editorial Narcea. Madrid.


PERALES, F. J. y CAÑAL, P. (Dirs.), Didáctica de las Ciencias Experimentales. Marfil. Alcoy.


POZO, J. I. (1987). Aprendizaje de la ciencia y pensamiento causal. Editorial Visor Libros. Madrid.


PUJOL, R. M. (2007). Didáctica de las ciencias en la educación primaria. Madrid: Síntesis.


REID, D.J. Y HODSON, D. (1993). Ciencia para todos en secundaria. Editorial Narcea. Madrid.


SANMARTÍ, N. (2002). Didáctica de las ciencias en la Educación Secundaria Obligatoria. Síntesis. Madrid.


SHAYER, M. Y ADEY, P. (1986) La ciencia de enseñar ciencias. Desarrollo cognoscitivo y exigencias del curículo. Editorial
Narcea. Madrid.


Revista Enseñanza de las Ciencias (UAB).


Recomendacións 


 
Outros comentarios
O alumnado deberá explorar as direccións webs dos organismos oficias con competencias en educacación.


Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/web/normativa


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/profesorado.html


Unión Europea: http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A12
A42


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación da acción investigadora ou
innovadora 


Planificación da acción investigadora ou innovadora 


Investigación-acción Investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40
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Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


20


Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
<br>12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información
sobre as experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


40


Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A12
A42


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación da acción investigadora ou
innovadora 


Planificación da acción investigadora ou innovadora 


Investigación-acción Investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40
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Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


20


Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
<br>12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información
sobre as experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


40


Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 


Páxina 5 de 5



http://www.enciga.org/es/

http://apac-eureka.org/revista/index.htm

http://www.enciga.org/es/

http://apac-eureka.org/revista/index.htm

http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html





Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V01301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


Páxina 3 de 4







*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201
As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01202
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V01401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201
As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01202
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Prácticas Externas/V02M066V01301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V02101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todooalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisdarealización e entrega de tarefas ponderables.- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados na clase no momento oportuno. Énecesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostosanteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames
oficiais)sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos
ecompetencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto igual ou
máis potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


Páxina 2 de 7







 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación cos
niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Páxina 4 de 7







Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución.


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presenta os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudos de caso e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolver. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recogida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


 


 


Bibliografía. Fontes de información 
  
Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Vázquez, V.; Escámez, J. e García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
  REVISTAS   Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital/ Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  
Cultura y Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de
Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la
Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense
de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
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Interuniversitaria/Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V02102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@vigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber
saber facer


A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes
Atención personalizada
Descrición
Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre
contidos e actividades da
materia
Avaliación 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).
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Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V02103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Vigo): Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber
saber facer


A2
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber facer A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33
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Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.


•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados
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•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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GONZÁLEZ GONZÁLEZ. M.T., NIETO J.M. y PORTELA A. (2003). Organización y Gestión de Centros Escolares: dimensiones y
procesos. Madrid. Pearson  Educación, S.A.


HERRERA LARA, J.A.; MANJÓN, D. G.; VIDAL J. G. (2005). Guía para elaborar programaciones y unidades didácticas en
educación secundaria. Instituto de Orientación Psicológica. EOS.


LORENZO, M. (1995). Organización escolar. La construcción de la escuela como ecosistema. Madrid: Ediciones Pedagógico.


MARHUENDA, F. (2000). Didáctica general. Madrid: Ed. de la TorreÁLVAREZ, L. ET AL. (1995). Proyecto Educativo, Proyecto
Curricular, Programación de aula. Madrid: S.M.
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MENA MERCHAN, B. (2002). La programación, la unidad didáctica como base de la programación en el aula. Salamanca:
Asociación Pedagógica Gabriel y Galán.
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profesor. Málaga, Aljibe.


VARIOS  (2008). Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid:
McGraw-Hill Interamericana de España.BOLIVAR, A. (2000). Los centro educativos como organizaciones que aprenden.
Madrid: La Muralla


VILLA SÁNCHEZ A. (coord.) (2004). Dirección para la innovación: Apertura de los centros a la sociedad del conocimiento.
Bilbao: ICE de la Universidad de Deusto.


VV.AA. (2008). Programación y Unidades Didácticas en Formación Profesional. Sevilla: Ed. MAD.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria 


Materia A Ciencia e a súa
Metodoloxía para
Profesorado de
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V02201      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a García Parada, Eduardo


Profesorado Álvarez Lires, María Mercedes
García Parada, Eduardo


Correo-e egparada@uvigo.es


Web   
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica.
Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos
principios implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla
consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”.
O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.
Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


Páxina 2 de 7







 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 
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 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero 


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 


O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 


Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 
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Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


Traballos de aula 8 24 32


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos programados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres. Para obter unha avaliación positiva cómpre
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares. O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame. 
O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente.


Páxina 5 de 7







Bibliografía. Fontes de información 


ACEVEDO DÍAZ, J.A.; VÁZQUEZ ALONSO, A.; MANASSERO MAS, M.A. (2001) El Movimiento Ciencia-Tecnología-Sociedad y la
Enseñanza de las Ciencias. En línea en Sala de Lecturas CTS+I de la OEI


ALIC, M. El legado de Hipatia. México: Siglo XXI, 1991.


ÁLVAREZ LIRES, M. ¿Ciencia objetiva y universal o construcción social y simbólica? Jornadas del Instituto Vasco de la Mujer,
Emakunde. Vitoria, 1999.


ÁLVAREZ LIRES, M. The History of Science and Technology in Teacher Training. En DEBRU, C. (ed.): History of Science and
Technology in Education and Training in Europe. Euroscientia Conferences. Brussels: European Commision DG RTD, 1999, p.
261-263.


ÁLVAREZ LIRES, M. Papel de la Historia de las Ciencias en la enseñanza de la Química: situación actual y perspectivas. En
LIMÓN, M. et al.: Aspectos didácticos de Física y Química (Química). 9. Zaragoza: ICE Universidad de Zaragoza, 2000, p.
29-69.


ÁLVAREZ LIRES, M. La historia de la ciencia en la formación del profesorado de ciencias naturales. En QUINTANILLA, M.;
ADÚRIZ-BRAVO, A.: Enseñar ciencias en el nuevo milenio. Retos y propuestas. Santiago de Chile: Ediciones Universidad
Pontificia Católica de Chile, 2006, p. 239-257.


ÁLVAREZ LIRES, M. ¿Qué historia de la ciencia enseñar? Orientaciones para la formación docente. En QUINTANILLA, M.
(Comp.): Historia de la Ciencia. Aportes para la formación del profesorado. Santiago de Chile: Arrayán, 2007, p. 65-80.


ÁLVAREZ LIRES, M.; NUÑO, T. y SOLSONA, N. Las científicas y su historia en el aula. Madrid: Síntesis, 2003.


ÁLVAREZ LIRES, M.; PÉREZ RODRÍGUEZ, U.: ¿Evolución o revolución? Ciencia moderna-tecnociencia y cambios producidos en
la situación de las mujeres. Actas do VI Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, 2006, p. 177-178.


ÁLVAREZ LIRES, M.; SERRALLÉ, J. F.; ARIAS, A.; ARIAS, D.; PÉREZ RODRÍGUEZ, U.: «Ciencia, tecnoloxía e sociedade. Achegas
do enfoque de xénero». Teleformación e espazo virtual de traballo colaborativo. XI Congreso EDUTEC. Las TIC, puente entre
culturas: Iberoamérica y Europa, 2008.


AUDIGIER, F.; FILLON, P. Enseigner l´histoire des sciences et des techniques. París: INRP, 1991.


BARONA, J. LL. Ciencia e Historia. Godella (Valencia): Seminari d'Estudis sobre la Ciència, 1994.


BERNAL, J. D. Historia social de la Ciencia. La ciencia en la Historia. Barcelona: Península, 1989.


CHALMERS, A. F. (1999) ¿Que es esa cosa llamada ciencia? Madrid: Siglo XXI.


IZQUIERDO, M; SANMARTÍ, N. Contribució de la història de les ciències a la formació del professorat i a la recerca en
didàctica de les ciències. Actes del III Simposium d'Ensenyament i Historia de les Ciències i de les Tècniques, Barcelona,
1988.


IZQUIERDO, M; SANMARTÍ, N. Contribució de la história de les ciènces a la formació del professorat i a la recerca en didàctica
de les ciènces. En CODINA; LLOBERA (eds.): Història, Ciència i Ensenyament. Barcelona: E.U. del Professorat d´E.G.B.,
S.E.H.C.Y.T., 1990.


MEMBIELA, P. Una revisión del movimiento CTS. En P. MEMBIELA (ed.): Enseñanza de las ciencias desde la perspectiva
Ciencia-Tecnología-Sociedad. Madrid: Narcea, 2001, p. 91-108.


PÉREZ RODRÍGUEZ, U.; ÁLVAREZ LIRES, M.; SERRALLÉ, F. J. Los errores de los libros de texto de primer curso de ESO sobre la
evolución histórica del conocimiento del universo. Enseñanza de las Ciencias, 2009, 27 (1), p. 109-120.


QUINTANILLA, M.; IZQUIERDO, M.; ADÚRIZ-BRAVO, A. Avances en la construcción de marcos teóricos para incorporar la
historia de la ciencia en la formación inicial del profesorado de ciencias naturales. VII Congreso Internacional sobre
Investigación en la Didáctica de las Ciencias. Granada: Universidad de Granada y Universitat Autònoma de Barcelona, 2005.


ROSSI, P. Las arañas y las hormigas. Una apología de la historia de la ciencia. Barcelona: Crítica, 1990.


ROSSI, P. El nacimiento de la ciencia moderna en Europa. Barcelona: Crítica, 1999.


SACKS, O. (2003) El tío Tungsteno. Recuerdos de un químico precoz. Barcelona: Anagrama,.


VARELA CALVO, C. (2008) Que piensan y saben de Ciencia y Tecnología los europeos y los españoles en particular. Revista
Electrónica de Enseñanza de las Ciencias,7 (3).


Páxina 6 de 7







VV. AA. (2012) Estudio Internacional de «Cultura Científica» de la Fundación BBVA. Departamento de Estudios Sociales y
Opinión Pública de la Fundación BBVA


Recomendacións 


Páxina 7 de 7







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria 


Materia Didáctica da
Tecnoloxía e
Informática na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V02211      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos básicos que describen e explican a práctica docente saber A2
A44


Analizar os modelos didácticos existentes desenvolvendo criterios persoais sobre os
diferentes modelos


saber facer A36
A42
B1


Abordar e aplicar as metodoloxías didácticas máis apropiadas en cada momento saber facer A37
A38
A42


Ser quen de elaborar actividades de ensinanza-aprendizaxe de acordo cos obxectivos e
criterios de avaliación propostos


saber facer A35
A45
A46


Ser quen de elaborar un modelo de avaliación para unha unidade didáctica. saber facer A39
A41
A45
A46


Ser quen de atopar, seleccionar e transformar recursos didácticos de diferente tipo saber facer A37
A38
B1
B3
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Elaborar actividades e tarefas de profesor e alumnado saber facer A37
A38
A45
B3


Coñecer a normativa sobre a organización dos departamentos. saber A13


Utilizar e valorar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados saber facer
Saber estar / ser


A40
B1
B3


Contidos 


Tema  


-Tecnología, ciencia y técnica, Historia de la
enseñanza de la tecnología, razones para la
introducción de la tecnología en el currículo de
secundaria.


-O curriculo: analise de obxectivos e
competencias


-Ensinanza e aprendizaxe: cómo se aprende.


-Actividades de ensinanza aprendizaxe.
Secuencias.


-Metodoloxía .Métodos didácticos.


-O método de proxectos como elemento
integrador.


-A programación didáctica, elaboración de
unidades didácticas.


-A avaliación en tecnoloxía: avaliación inicial,
técnicas e instrumentos de avaliación, avaliación
procesual e formativa, avaliación final.


-O profesor como investigador.


-A organización do departamento.


- Actualización de coñecementos e calidade de
ensinanza.
.. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 8 0 8


Sesión maxistral 10 0 10


Resolución de problemas e/ou exercicios 12 0 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Presentación de temas e traballos realizados seguidos ou precedidos de debate en pequeno ou
gran grupo 


Sesión maxistral Introducción ao cargo do profesorado do marco conceptual con propostas de debate sobre
supostos de situación de aula 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Elaboración de propostas de planificación, material e recursos para resolver diferentes problemas
da práctica docente. Os traballos poden adoptar diferentes formas: traballos escritos, publicacións
na rede ou presentacións. 


Atención personalizada 
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 Descrición


Resolución de problemas e/ou
exercicios O alumnado disporá dunha conta conta de correo a donde pode dirixirse para


consultar calquera dúbida e , eventualmente, concertar un contacto co profesor.


Presentacións/exposicións
O alumnado disporá dunha conta conta de correo a donde pode dirixirse para
consultar calquera dúbida e , eventualmente, concertar un contacto co profesor.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliaremos unha selección dos traballos escritos e ou publicados na rede
tendo en conta a búsqueda previa de información, a organización dos
contidos e o emprego de recursos multimedia 


40


Presentacións/exposicións Empregando unha rúbrica avaliaremos dúas presentacións (Unha de
grupo e outra individual) valorando a organización de contidos, a
claridade conceptual e o emprego de recursos multimedia
Mediante un formulario de autoavaliación valorarase o traballo en grupo 


40


Sesión maxistral Mediante un rexistro periódico valoraremos a participación nas actividade
de aula. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que teña que acudiir aos exames escritos por non reunir os requisitos de participacón e entrega de traballos
realizará unha proba que constará de unha parte escrita e unha breve intervención oral sobre os contidos da materia 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.●


De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008). Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y●


Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill●


Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria●


Lexislación do Bacharelato de Galicia●


Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest●


Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira●


Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira●


Electrotécnia Peter Bastión y otros. Akal●


Programación por competencias. Jesús Cabrerizo, Julia Rubio Roldán, Santiago Castillo Arredondo. Pearson●


DIDACTICA DE LA TECNOLOGÍA. David Cervera (coord). Ed. GRAÓ. 2010●


TECNOLOGÍA Investigación, innovación y buneas prácticas. David Cervera (coord) Ed. GRAÓ 2010●


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177●


Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178●


Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511●


Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454●


Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496●


Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907●


Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Qurriculum. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094●


Revista Complutense de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466





Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria 


Materia Tecnoloxía e
Informática para
o Profesorado de
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V02208      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OP 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Otero Gutiérrez, Luis


Profesorado Otero Gutiérrez, Luis
Pérez Rivadulla, José Antonio


Correo-e luisotero@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer as bases conceptuais e procedimentais dos curriculos s das materias englobadas
en Tecnoloxía e Informática


saber A32
A33
A35
B1


Manexar recursos de todo tipo para acceder a información e coñecementos actualizados
sobre as materias da especialidade


saber facer A4
A34
A35
A38
B1


Desenvolver unha actitude crítica fronte aos desenvolvementos curriculares elaborando
criterios persoais de valoración dos aspectos conceptuais, procedimentais e actitudinais


Saber estar /
ser


A28
A35
A43
A44
B3


Contidos 


Tema  
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1. Análise do currículo e recursos para a
aprendizaxe.
2. Materiais de uso técnico. Estruturas.
3. Máquinas e mecanismos. Electricidade e
electrónica.
4. Control automático e robótica. Neumática e
hidráulica.
5. Sistemas de comunicación: telefonía, radio e
TV
6. Tecnoloxía e sociedade
7. Manexo de simuladores: eléctricos,
electrónicos, mecánicos e neumáticos.
8. Hardware e sistemas operativos. Internet e
redes informáticas.
9. Seguridade cos equipos informáticos 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas en aulas de informática 5 25 30


Traballos tutelados 3 6 9


Presentacións/exposicións 5 30 35


Sesión maxistral 12 23 35


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas en aulas de
informática


Selección, manexo e avaliación de aplicacións de simulación relacionados cos temas da materia 


Traballos tutelados Realización de traballos fundamentalmente escritos: revisións bibliográficas, resumos , esquemas,
etc


Presentacións/exposicións Presentación de ponencias indiviudal ou en pequeno grupo con utilización de recursos multimedia 


Sesión maxistral Exposición a cargo do profesorado con propostas de debate e realización de actividades 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada farase fundamentalmente:
- ao longo das sesións presenciais sempre que sexa posible
- mediante a concertación de reunións individuais ou de pequeno grupo
- mediante comunicacións via correo electrónico ou outros medios telemáticos a concertar


Presentacións/exposicións A atención personalizada farase fundamentalmente:
- ao longo das sesións presenciais sempre que sexa posible
- mediante a concertación de reunións individuais ou de pequeno grupo
- mediante comunicacións via correo electrónico ou outros medios telemáticos a concertar


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Mediante un rexistro valoraremos a participación nos debates e outras
actividades 


15


Prácticas en aulas de informática mediante un traballo escrito ou publicado valoraremos a o coñecemento dos
simualdores e os criterios de selección 


25


Traballos tutelados Mediante un traballos escrito valoraremos a capacidad para estructurar
contidos das materias da especialidade 


30


Presentacións/exposicións Valoraremos neste apartado o manexo da expresión oral, os recursos
multimedia e a actitude fronte a comunicación 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a duas sesións.
- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.
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- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Bibliografía. Fontes de información 


O profesor facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das


actividades e traballos da materia. Na plataforma Faitic poderanse consultar diversos materias e axudas para o


desenvolvemento da aprendizaxe.


Ao longo do curso indicaranse materiais complementarios recomendados para a preparación da materia: libros, revistas e


páxinas web de libre acceso, etc.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


· Silva, F. (2005) Tecnología Industrial I. Madrid: McGraw-Hill.


· Val S., González J., Ibañez J., Huertas J.L., Torres S.. (2005). Tecnología Industrial II. Madrid: McGraw-Hill.


· Guash Vallcorba M.,.Borrego Roncal M, Jordan Arias J.. Electrotecnia. (2008). Madrid: McGraw-Hill.


· Vejo P.. Tecnología. (2006). Madrid: McGraw-Hill.


· García P., Ferro M., Ali I. (2008). Tecnología de la Información y la Comunicación. Madrid: Anaya


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


· Barón M. (2004) Enseñar y aprender tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


· Marpegán C.M., Mandón M.J., Pintos J.C. (2009). El placer de enseñar tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


· Abad J.J. (1997) Ciencia, tecnología y sociedad. Madrid: McGrawHill.


· Vazquez Alonso A. (2010) Didáctica de la Tecnología. Madrid. Síntesis


PAGINAS WEB


· Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad. http://www.revistacts.net/


· Recursos para las áreas de Tecnología ESO, Tecnología Industrial y Electrotecnia: http://www.areatecnologia.com/


· Fundación española para la Ciencia y Tecnología: http://www.fecyt.es/


· En los resúmenes de cada uno de los temas tratados en el programa (en Faitic), se incluyen una relación de páginas


web con contenidos relativos a dichos temas.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía 


Materia Organización da
Aula-Obradoiro
de Tecnoloxía


     


Código V02M066V02212      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rivadulla, José Antonio


Profesorado Pérez Rivadulla, José Antonio


Correo-e japriva@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


A materia de "Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía" plantéxase, neste master, como un
complemento específico de formación do futuro profesorado na área de Tecnoloxía da ESO, Tecnoloxía
Industrial, Electrotecnía e informática, que, proveniente de distintos ámbitos científicos e tecnolóxicos, deben
coñecer unha ampla variedade de contidos que se cursan nos respectivos ensinos da Educación Secundaria
e
Bacharelato, coa idea de potenciar nos futuros docentes as competencias necesarias para o
desenvolvemento da súa labor docente, e así ser capaces de deseñar e programar actividades e proxectos
propias desta materia. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contextualizar o currículo que se imparta no centro docente. 
saber
saber facer


A1
A5
A13
A19
A24
A29
A32
A35
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2. Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto en equipo como individuais adaptadas
a a diversidade do alumnado.


saber
saber facer


A2
A6
A8
A19
A21
A22
A25
A27
A31
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A45
B1
B2


3. Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención a equidade, educación
emocional e valores.


saber
saber facer


A3
A7
A9
A19
A20
A21
A26
A27
A28
A39


4. Adquirir estratexias para estimular o esforzo do alumnado e promover a súa capacidade para
aprender a aprender.


saber A2
A8
A12
A16
A17
A18
A19
A20
B3


5. Deseñar e realizar actividades formais e non formais que fagan do centro un lugar de
participación e cultura.


saber
saber facer


A3
A10
A11
A14
A16
A25
A30
A32
A39
B3


6. Elaborar actividades de formación aplicando diferentes metodoloxías. saber facer A2
A3
A4
A6
A10
A16
A21
A27
A38
A42
B1


7. Valorar a importancia dos orzamentos e aproveitamento dos recursos dipoñibles no
departamento.


saber A13
A17
A25
A31
A38
B2
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8. Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados. saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A25
A31
A35
A36
A37
A38
A40
A42
B1
B2
B3


9. Transmitir con precisión os coñecementos e ideas sobre o proceso de avalición
contemplando cada un dos seus aspectos.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A12
A15
A41
A45
B3


Contidos 


Tema  


1.- Recursos propios da aula taller 1.1. Normas de funcionamento: orden, seguridade e limpeza.
1.2. Aproveitamento do material.
1.3. Manexo correcto das ferramentas e útiles propios do taller. 


2.- Equipamentos específicos da área de
tecnoloxía.


2.1. Biblioteca de apoio
2.2. Equipamento informático e medios audiovisuais
2.3. Equipamentos eléctrico-electrónico
2.4. Equipamento mecánico
2.5. Manexo e uso das ferramentas
2.6. Utilización correcta dos medios de medida 


3.- Planificación e distribución dos espazos
operativos da aula taller.


3.1. Distribución da aula para a realización de traballos individuais.
3.2. Distribución da aula para a realización traballos en equipo.
3.3. Manexo dos medios audiovisuais e informáticos. 


4.- Desenvolvemento do traballo na aula taller 4.1. Planificación,e desenvolvemento de actividades utilizando o método e
observación.
4.2. Planificación e desenvolvemento de proxectos.
4.3. Interacción entre os diferentes bloques de contidos. 


5.- Uso e mantemento da ferramenta en función
do seu manexo( manual,automático) e a súa
constitucións(mecánica, eléctrica, pneumática
etc).


5.1. Manexo das diferentes ferramentas.
5.2. Medidas de seguridade a nivel individual e colectivo. 


6.- Uso mantemento dos equipos de medición,
control e informáticos.


6.1. Uso correcto dos equipos de medición. 
6.2. Instrumentos de medida.
6.3. Procesos de medida.
6.4. Rexistro sistemático das medidas obtidas.
6.5. Interpretación dos resultados.
6.6. Cálculo de magnitudes básicas.
6.7. Uso de escalas, a lectura e interpretación de gráficos.
6.8. Comparación entre resultados obtidos por cálculo. 


7.- Medidas e seguimento da seguridade e
hixiene no traballo .


7.1. Medidas de seguridade na utilización das ferramentas de traballo.
7.2. Utilización dos medios de protección.
7.3. Repercusión ambiental da actividade tecnolóxica.
7.4. Fomento de actitudes responsables de consumo racional. 
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8.- Planificación e desenvolvemento de
habilidades e técnicas de traballo. 


8.1. Elaboración de documentación para o desenvolvemento de
actividades propias da aula taller de Tecnoloxía.
8.2. Propostas e avaliación.
8.3. O traballo manual como factor de desenvolvemento persoal do
alumno.
8.4. Métodos de traballo na aula-taller. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Prácticas de laboratorio 20 0 3 60 80


Presentacións/exposicións 7 0 4 28 35


Sesión maxistral 3 0 2 6 9


Traballos e proxectos 0 0 0 15 15


Observación sistemática 0 0 0 1 1


Resolución de problemas
e/ou exercicios


0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas de laboratorio Desenvolvemento de proxectos técnicos relacionados cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual das memorias técnicas dos proyectos realizados. 


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.


Prácticas de laboratorio A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.


Páxina 6 de 9







Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Observación sistemática A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Resolución de problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas de laboratorio - Asistencia regular a clase.
- Puntualidade.
- Axustase a temporalidade prevista.
- Utilización da terminoloxía axeitada
- Aplicación de ferramentas TIC
- Manexo de técnicas e métodos da especialidade.
- Tratamento e profundidade dos contidos teóricos aplicados a
práctica.
- Emprego axeitado de termos relacionados coa materia.
- Entrega en prazo das actividades.
- Traballo en equipo
- Contempla as normas de seguridade
- Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller
- Organización, división do traballo.
Cualificación de 1 a 5. 


50


Presentacións/exposicións - Exposición de forma ordenada
- Orixinalidade nas presentación
- Aplicación de ferramentas TIC
- Manexo de técnicas innovadoras
- Utilización da terminoloxía axeitada.
- Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Traballos e proxectos - Estructura interna do documento.
- Tratamento dos contidos.
- Emprego axeitado de termos técnicos. 
- Orixinalidade.
- Presentación.
- Entrega en prazo das actividades.
- Traballo en equipo.
- Contempla as normas de seguridade.
- Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller.
- Traballos e memorias presentados das actividades propostas.
Cualificación de 1 a 5. 


30


Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de propostas teóricas relacionadas cos contidos da
materia. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria
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-
Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a
asistencia a clase e a realización do traballo para a avaliación
continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido
faltar ata 20% das sesións presenciais. 


-
Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán
comunicados polas profesoras na clase e é necesario cumprilos para
ser cualificados na avaliación continua.


-
O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá
unha proba escrita na data que marque o calendario do mestrado para
os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba
escrita suporá o 100% da puntuación e terá preguntas
de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da
materia. 


Bibliografía. Fontes de información 


Carrasco, J. B., Una didáctica para hoy., Madrid, 2004


Martín-Moreno, Organización y dirección de centros educativos, Madrid, 2010


Sevillano, M. L., Didáctica en el siglo XXI, Madrid, 2005


Consellería de Educación e Ordenación Universitaría, Lexistación da educación secundaria e obrigatoria., , 


Consellería de Educación e Ordenación Universitaría , Lexislación do Bacharelato de Galicia, , 


José A. Fidalgo y otros , Tecnología industrial, Everest, 


J. Campos, I. Doñate y otros. , Electrónica analóxica, Rodeira, 


M. Bencini, I. Doñate y otros. , Electrónica dixital básica, Rodeira, 


Peter Bastión y otros. , Electrotécnia, Akal, 


Mª Julia Roldán Arredondo y otros. , Programación por competencias, formación y práctica. , Pearson, 


Antonio Domínguez y otros. , Problemas y cuestiones de tecnología industrial., Averroes, 


Aula Abierta., http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177, , 


Aula de Innovación Educativa. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178, , 


Contextos Educativos. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328, , 


Cuadernos de Pedagogía. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378, , 


Escuela Abierta. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511, , 


Educación XX1. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454, , 


Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica., http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496, , 


Estudios Sobre Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907, , 


Praxis Educativa. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117, , 


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066, , 


Qurriculum. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094, , 


Revista Complutense de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127, , 


Revista de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159, , 


Revista Iberoamerica de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466, , 


Revista REEA , http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm, , 


Banco de imaxes e sons do MEC., http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/, , 


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria, http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/, , 


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria.,
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA, , 


, http://www.tecnologiafacil.net/news.php, , 


, http://www.areatecnologia.com/, , 


, http://www.portaleso.com/, , 


Espazo Abalar: , https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/, , 
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O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais 


Materia Deseño de
Investigacións e
Propostas
Innovadoras en
Ciencias
Experimentais


     


Código V02M066V02206      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fernández, Pio Manuel


Profesorado González Fernández, Pio Manuel
Serra Rodríguez, Julia Asunción
Yebra Ferro, Miguel Ángel


Correo-e pglez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente
correspondente.


saber A1


Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos.


saber A2


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A3


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas
á diversidade dos estudantes.


saber facer A6


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber facer A8


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar
de participación e cultura na contorna no que está situado.


saber facer A10
A12


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas
educativas novas ou pouco coñecidos.


saber facer A18
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Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber facer A42


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos,
incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber B3


Contidos 


Tema  


1. Análise crítica do desempeño da docencia e
das boas prácticas. Papel do profesor de ciencias
experimentais. Profesor investigador en acción. 


1. Análise crítica do desempeño da docencia e das boas prácticas. Papel
do profesor de ciencias experimentais. Profesor investigador en acción. 


2. Avaliación dos procesos educativos en ciencias
experimentais: metodoloxía e técnicas básicas. 


2. Avaliación dos procesos educativos en ciencias experimentais:
metodoloxía e técnicas básicas. 


3. Identificación de problemas relativos á
ensinanza e aprendizaxe das ciencias
experimentais. 


3. Identificación de problemas relativos á ensinanza e aprendizaxe das
ciencias experimentais. 


4. Deseño, desenvolvemento e avaliación de
investigacións para resolver problemas de
aprendizaxe das
ciencias experimentais.


4. Deseño, desenvolvemento e avaliación de investigacións para resolver
problemas de aprendizaxe das
ciencias experimentais.


5. Investigación, innovación e as boas prácticas. 5. Investigación, innovación e as boas prácticas. 


6. O profesor innovador en ciencias
experimentais. 


6. O profesor innovador en ciencias experimentais. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


5 0 2 10 15


Estudo de
casos/análises
de situacións


5 0 6 30 35


Traballos de
aula


5 0 4 20 25


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Exposición de temas pertinentes a ensinanza das ciencias experimentais facendo
fincapé nas actividades innovadoras 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise e desenvolvemento de traballos para estudantes de secundaria 


Traballos de aula Traballos de investigación orientados a secundaria e bacharelato.
Proxectos innovadores


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Exposición de temas pertinentes a ensinanza das ciencias
experimentais facendo
fincapé nas actividades innovadoras 


40


Traballos de aula Deseño de investigacións e innovacións para secundaria e bacharelato.
Preparación de


probas e enquisas orientadas aos estudantes en materias de ciencias


experimentais 


30
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Estudo de casos/análises de situacións 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais


e axudas para o desenvolvemento da aprendizaxe.


 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,


Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Recomendacións 
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Descrición
xeral


O concepto de innovación está asociado á introdución de algo novo capaz de producir unha mellora.
Concretamente a innovación educativa implica accións vinculadas con actitudes e procesos de investigación
para a solución de problemas que comportan un cambio na práctica educativa. Así, a innovación educativa
impulsa á investigación-acción tanto para a produción de coñecementos como para as experiencias
concretas de acción.


Dentro deste marco os contidos desta materia buscan promover actitudes positivas para que o educador
exerza como axente reflexivo e crítico, capaz de proxectar a innovación docente e a investigación educativa
na mellora da súa propia práctica. Neste camiño, a práctica educativa baseada na investigación-acción debe
integrar no docente tres roles fundamentais: o de investigador, observador e mestre; dándose para iso tres
elementos básicos: (1) o compromiso de pór sistematicamente en cuestión o ensino impartido por un mesmo
como base de desenvolvemento, (2) o compromiso e a destreza para estudar o propio modo de ensinar e (3)
o interese por cuestionar e comprobar a teoría na práctica mediante o uso de devanditas capacidades. Deste
xeito búscase o desenvolvemento de propostas educativas válidas que respondan á realidade e que
permitan innovar e mellorar a práctica docente a través da investigación no aula.


Outro aspecto de vital importancia é a utilización das novas tecnoloxías da información e a comunicación
(TICs) como ferramentas no proceso de innovación e investigación educativa. Estas novas tecnoloxías están
posibilitando que a cidadanía poida acceder a unha maior cantidade de información de forma rápida e, xa
que logo, os centros educativos teñen que preparar ao seu alumnado para, non só acceder á información,
senón tamén saber "crear" coñecemento baseado en devandita información. Deben saber filtrar, seleccionar,
valorar, criticar, refugar, utilizar adecuadamente... devandita información, á que teñen acceso desde os seus
postos educativos. E todo este proceso vai levarlles a unha preparación imprescindible para o seu futuro na
sociedade na que nos atopamos. Trátase, con iso, de propiciar a creación de "novas contornas de ensino e
aprendizaxe", para cambiar os papeis tradicionais de profesorado e alumnado, facendo das TIC non só un
recurso didáctico máis, senón un instrumento valioso para a formación do alumnado. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 
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 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 
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 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A4
A12
A16
A18
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Investigación científica e educativa. 
Innovación no ensino das ciencias. 


• O profesor como investigador. 
• O alumno como investigador. 
• Metodoloxías e técnicas básicas de investigación. 
• Tipos de deseños de investigación. 
• Investigación-acción. 


• Motivación e transversalidade.
• Planificación da acción innovadora 
• Posibilidades das novas tecnoloxías e os medios 
• Novas estratexias (literatura, arte e teatro) 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10.5 10.5


Titoría en grupo 2 4 6


Obradoiros 2 6 8


Traballos tutelados 3 7.5 10.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 12 12


Sesión maxistral 4 8 12


Traballos e proxectos 2 6 8


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Páxina 4 de 7







Presentacións/exposicións Los alumnos y alumnas realizarán en esta actividad la presentación de trabajos en base al trabajo
autónomo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Los alumnos y alumnas invertirán una importante cantidad de horas en la utilización de las TIC
para realizar trabajos prácticos 


Titoría en grupo Consiste en la tutorización en grupos reducidos durante la realización de las distintas actividades
que se diseñaran a lo largo del curso 


Obradoiros Actividades prácticas de caracter presencial en base a las directrices expuestas por el docente en
el aula 


Traballos tutelados Trabajos a realizar por los estudiantes bajo la tutorización del docente 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Bajo las bases trasladadas por el docente, el estudiante abordará de forma autónoma la resolución
de ejercicios propuestos 


Sesión maxistral Lección impartida por el docente con el objetivo de trasladar las bases teóricas indispensables para
abordar cada bloque temático 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Prácticas autónomas a través de
TIC


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Titoría en grupo A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Obradoiros A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,
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Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións -Claridade expositiva e capacidade de transmisión das ideas principais do
traballo.
- Capacidade de síntese.
- Presentación multimedia.
- Creatividade e innovación.


25


Prácticas autónomas a través de TIC - Aportacións persoais innovadoras. 20


Obradoiros - Grado de implicación e participación.
- Aportacións persoais innovadoras.


15


Traballos tutelados Aspectos formais da presentación:
- Estruturación e expresión escrita.
- Integración de contidos.


20


Traballos e proxectos Aspectos formais da presentación:
- Estruturación e expresión escrita.
- Integración de contidos.


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Bisquerra R, (2004) Metodología de la investigación educativa; Madrid: UNED.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,


Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-
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Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010
Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/ 
EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm 


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V02301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Vigo): Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V02401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Vigo): Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101
Prácticas Externas/V02M066V02301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
<div>- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todoo</div><div>alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisda</div><div>realización e entrega de tarefas ponderables.</div><div>- Os prazos de entrega das actividades,
traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É</div><div>necesariorespetalos estrictamente para ser
cualificados na avaliación continua.</div><div>- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os
parámetros expostos</div><div>anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais)</div><div>sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e
profundización dos coñecementos e</div><div>competencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una
ponderación de 10 puntos (100% da nota final).</div>


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Sistema Educativo e Educación en Valores 


Materia Sistema
Educativo e
Educación en
Valores


     


Código V02M066V06104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a


Profesorado Fernández González, María Reyes
Pereira Domínguez, María Carmen
Seoane Pérez, Emilia
Vieites García García, Manuel F.


Correo-e


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V06102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais.
saber A19


A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
A48
B3
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Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
saber
saber hacer


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 


2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33
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Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.
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•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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Descrición
xeral


A transmisión da cultura é un dos aspectos máis importantes e máis preocupantes para unha sociedade. Do
que falamos é da tarefa de pasar, dunhas xeracións a outras, o coñecemento acumulado: saberes e técnicas,
valores e crenzas, coñecementos, modos, maneiras, costumes, etc. Cumpre esta tarefa unha dobre misión:
socializar aos novos membros dunha comunidade e garantir que os coñecementos non se perdan e
contribúan ao mantemento da sociedade no futuro.
Canto máis complexa sexa unha sociedade máis se complica, á súa vez, a maneira de transmitir a cultura.
Aínda que as sociedades teñen multitude de mecanismos para educar, necesitan estruturar, ordenar,
planificar en definitiva, as fórmulas adecuadas para facer realmente efectiva esa tarefa.
Nunha sociedade como a nosa, existen responsables, en distintos niveis, do sistema educativo. Estes deben
tomar unha serie de decisións, deben decidir que coñecementos transmítense, de que maneira, en que
lugares e momentos, quen están preparados para comunicalos, etc. Deben decidir tamén como se acredita a
adquisición deses coñecementos e como se atende ás diferenzas entre o suxeitos obxecto da educación. 
Todo iso no seu ámbito de actuación: O goberno do Estado, as Comunidades Autónomas nas súas
competencias, os centros educativos e o profesorado.
As e os docentes necesitan, como calquera outro profesional, planificar a súa actividade. Esta planificación
resulta imprescindible, por unha banda, para cumprir co estipulado por instancias superiores e
contextualizalo na nosa contorna, e, por outro, para afastarse do intuicionismo e do activismo. É o que
denominamos planificación didáctica, que incluiría a programación didáctica e a programación de unidades
didácticas, polo profesorado para a súa tarefa cotiá.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 
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 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os ciclos formativos relacionados coas familias profesionais do sector primario,
secundario e sector servizos.


saber A1
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Analizar os currículos dos títulos formativos dos sectores primario, secundario e sector
servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A32
A33
B1
B3


Desenvolver os diferentes apartados que compoñen unha programación didáctica e as
súas unidades didácticas


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A32
A33
A34
A35
A36
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Elaborar e defender unha programación didáctica cos módulos dos sectores primario,
secundario e servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A7
A46
A47
B3


Elaborar varias unidades didácticas e defender unha delas relacionada cos módulos dos
sectores primario, secundario e servizos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Os ciclos formativos relacionados coas diferentes
familias profesionais. 


Ciclos formativos das familias do sector primario e secundario e do sector
servizos 


Os documentos curriculares como punto de
partida da actividade docente 


Estructura dos títulos de FP
Transición LOXSE a LOE 


As programacións didácticas: estructura, deseño
e confección. 


Marco legal
Contexto socioeconómico.
Metodoloxía
Avaliación
Atención á diversidade.
Educación en valores. 


Estructura, deseño e confección das unidades
didácticas 


Planificación de obxectivos e tarefas.
Criterios e instrumentos de avaliación. Mínimos
Tarefas do profesorado asociadas a cada actividade 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 15 0 0 35 50


Resolución de problemas
e/ou exercicios


6 0 0 20 26
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Proxectos 35 0 0 170 205


Presentacións/exposicións 3 0 0 15 18


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en FAITIC. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo completamente un mínimo de 5
unidades didácticas. 


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha das súas unidades didácticas 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Proxectos Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Presentacións/exposicións Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía didáctica do módulo. 0


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en
FAITIC. 


0


Resolución de problemas e/ou exercicios vRealizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 20


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo
completamente un mínimo de 5 unidades didácticas. 


50


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha
das súas unidades didácticas 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


 Para acollerse á avaliación continua anteriormente detallada será necesario asistir ás clases alomenos un 80% do tempo
presencial. Esta avaliación continua realizarase en base aos seguintes criterios:


1.Participación nas actividades orais e realización escrita de cuestións e exercicios propostos na aula (2)


2.Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


 


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


 


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


 


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5
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e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


 


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


 


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


 


h) Seguimento e avaliación da PD


 


i) Avaliación inicial


 


j) Medidas de reforzo educativo.


 


k) Educación en valores


 


l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


3.Calidade das unidades didáctica elaboradas (2)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


 


b) Contidos detallados das UDs


 


c) Criterios e instrumentos de avaliación


 


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


 


4.Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima nos apartados 3,4,5 anteriormente expostos para poder optar
a unha avaliación positiva.


Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia p


erde o dereito á avaliación continua 


e será avaliado en base aos seguintes criterios:
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Criterios principais de cualificación


Tipo de instrumento/proba e  (Ponderación)


*Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


 


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


 


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


 


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


 


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


 


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


 


h) Seguimento e avaliación da PD


 


i) Avaliación inicial


 


j) Medidas de reforzo educativo.


 


k) Educación en valores


 


l) Actividaes complementarias e extraescolares


 


m) Soporte da programación e corrección do formato


*Calidade das unidades didáctica elaboradas (1)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


 


b) Contidos detallados das UDs


 


c) Criterios e instrumentos de avaliación


 


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade
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*Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


*Exame tipo test de 30 cuestións relacionadas cos contidos desenvoltos nas sesións lectivas (3)


 


Pregunta correctas....Cualificación


0.......................................0


1 a 4..................................1


5 a 8..................................2


9 a 12 ...............................3


13 a 17...............................4


18 a 20...............................5


21 a 22...............................6


23 a 24...............................7


25 a 26...............................8


27 a 29...............................9


 30....................................10


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima en cada un dos apartados anteriormente expostos para poder
optar a unha avaliación positiva.


  O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria e deba acudir á segunda
convocatoria, deberá realizar as actividades pendentes de superación.
  No caso de alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua e deba acudir á segunda convocatoria, esta terá a mesma
estructra que no caso de perda do dereito á avaliación continua e deberán realizarse as partes pendentes de superación.


  Gardaranse as cualificacións positiva acadadas na primeira convocatoria que se promediarán coas obtidas nesta segunda,
de acordo coas porcentaxes descritas anteriormente.


Bibliografía. Fontes de información 


Muro Jimenez, J.M., Programación y unidades didácticas en Formación Profesional, 2008, MAD


, www.edu.xunta.es/fp, , 


, https://www.educacion.gob.es/iceextranet/, , 


Normativa de lexislación relativa á FP, que estará dispoñible na plataforma virtual FAITIC


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Formación Profesional 


Materia A Formación
Profesional


     


Código V02M066V06225      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Profesorado Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e mmeruendano@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39


(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13
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(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


 


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/


Páxina 6 de 7







Recomendacións 


 
Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación na
Formación
Profesional


     


Código V02M066V06227      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Sarmiento Campos, José Antonio


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Alvarez Lires, Francisco Javier
González González, Salvador Guillermo
Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e sarmiento@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da materia. saber
saber facer


A42


Demostrar , dun xeito crítico e construtivo, o coñecemento sobre o desenvolvemento do
E-A na materia a través do emprego de prácticas modelo e de procesos de orientación.
Todo iso dentro dun modelo de busca da excelencia.


saber A22
A43


Identificar e resolver problemas de E-A. saber
saber facer


A44


Indagar, chegar a asimilar e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e
avaliación educativas, e chegar a deseñar e, xa que logo, desenvolver proxectos de
innovación, investigación e avaliación.


saber
saber facer


A45
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Utilizar fontes de coñecemento, tanto primarias como secundarias e de diferente natureza
e soportes.


saber
saber facer


B1


Saber traballar de xeito óptimo e construtivo en entornos cooperativos e
pluridisciplinarios


saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción. 


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe.


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe.


5. A función investigadora do persoal docente de
FP.


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 25 37


Resolución de problemas e/ou exercicios 7 10 17


Traballos de aula 5 8 13


Debates 2 2 4


Estudo de casos/análises de situacións 0 15 15


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 3 60 63


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... Pode realizarse a través de plataformas de contidos como FAITIC 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución e posterior presentación de situacións problemáticas e prácticas
propostas polo profesorado ou suxeridas polo alumnado. 


20


Traballos de aula Guía de exercicios e/ou plataforma dixital FAITIC para a súa presentación.
Neste epígrafe valórase a asistencia activa ás clases 


20


Estudo de casos/análises de
situacións


Lectura e posterior análise de forma individual e/ou grupal de artigos e outro
tipo de documentación 


10


Traballos e proxectos Memoria do proxecto e, de se-lo caso, defensa oral 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia dun mínimo do 80% ás sesións, ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva, sobre os parámetros expostos anteriormente, e teña
presentado o proxecto de innovación educativa e/ou investigación), poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada
no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará baseada na
rigorosidade e afondamento nos coñecementos e competencias acadadas polo alumnado na materia e terá una ponderación
de 5 puntos (50% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V06301
Traballo Fin de Master/V02M066V06401


 
Outros comentarios
Esta materia ten un carácter marcadamente propedéutico con respecto as prácticas externas ou practicum que o alumnado
realizará unha vez rrematada a parte específica e, asemade, co traballo de fin de grao que terá que render e defender para
acadar o mestrado.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V06301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 


Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a través:


- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que incluya el
desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además, una hoja de
firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno correspondiente.


- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos/V02M066V06226
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V06102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V06103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V06227
A Formación Profesional/V02M066V06225
Orientación e Función Titorial/V02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V06104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


Páxina 1 de 4



http://mpe.uvigo.es





 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V07101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
&lt;div&gt;- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todoo&lt;/div&gt;&lt;div&gt;alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20%
das horas) ademaisda&lt;/div&gt;&lt;div&gt;realización e entrega de tarefas ponderables.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Os prazos
de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno.
É&lt;/div&gt;&lt;div&gt;necesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostos&lt;/div&gt;&lt;div&gt;anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na
rigurosidade e profundización dos coñecementos e&lt;/div&gt;&lt;div&gt;competencias acadadaspolos alumnos/as na
materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).&lt;/div&gt;


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Páxina 7 de 7







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Sistema Educativo e Educación en Valores 


Materia Sistema
Educativo e
Educación en
Valores


     


Código V02M066V07104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento Análise e intervención psicosocioeducativa


Coordinador/a Fernández González, María Reyes


Profesorado Fernández González, María Reyes
Pereira Domínguez, María Carmen
Seoane Pérez, Emilia
Vieites García García, Manuel F.


Correo-e ofoe-to@uvigo.es


Web   


Páxina 1 de 7







Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto igual ou
máis potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación cos
niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.
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Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución.


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presenta os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudos de caso e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolver. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V07102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN
1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores,
teorías 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V07103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A13
A21
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30
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Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33


Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:
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•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.


•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.


Bibliografía. Fontes de información 
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GALLEGO CODES, J. (2002). Enseñar con estrategias. Desarrollo de habilidades en el aprendizaje escolar. Madrid: Pirámide.


GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. T. (1998). Modelos teóricos de Organización Escolar. Murcia: DM.
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Descrición
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A transmisión da cultura é un dos aspectos máis importantes e máis preocupantes para unha sociedade. Do
que falamos é da tarefa de pasar, dunhas xeracións a outras, o coñecemento acumulado: saberes e técnicas,
valores e crenzas, coñecementos, modos, maneiras, costumes, etc. Cumpre esta tarefa unha dobre misión:
socializar aos novos membros dunha comunidade e garantir que os coñecementos non se perdan e
contribúan ao mantemento da sociedade no futuro.
Canto máis complexa sexa unha sociedade máis se complica, á súa vez, a maneira de transmitir a cultura.
Aínda que as sociedades teñen multitude de mecanismos para educar, necesitan estruturar, ordenar,
planificar en definitiva, as fórmulas adecuadas para facer realmente efectiva esa tarefa.
Nunha sociedade como a nosa, existen responsables, en distintos niveis, do sistema educativo. Estes deben
tomar unha serie de decisións, deben decidir que coñecementos transmítense, de que maneira, en que
lugares e momentos, quen están preparados para comunicalos, etc. Deben decidir tamén como se acredita a
adquisición deses coñecementos e como se atende ás diferenzas entre o suxeitos obxecto da educación. 
Todo iso no seu ámbito de actuación: O goberno do Estado, as Comunidades Autónomas nas súas
competencias, os centros educativos e o profesorado.
As e os docentes necesitan, como calquera outro profesional, planificar a súa actividade. Esta planificación
resulta imprescindible, por unha banda, para cumprir co estipulado por instancias superiores e
contextualizalo na nosa contorna, e, por outro, para afastarse do intuicionismo e do activismo. É o que
denominamos planificación didáctica, que incluiría a programación didáctica e a programación de unidades
didácticas, polo profesorado para a súa tarefa cotiá.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 
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 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os ciclos formativos relacionados coas familias profesionais do sector primario,
secundario e sector servizos.


saber A1
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Analizar os currículos dos títulos formativos dos sectores primario, secundario e sector
servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A32
A33
B1
B3


Desenvolver os diferentes apartados que compoñen unha programación didáctica e as
súas unidades didácticas


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A32
A33
A34
A35
A36
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Elaborar e defender unha programación didáctica cos módulos dos sectores primario,
secundario e servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A7
A46
A47
B3


Elaborar varias unidades didácticas e defender unha delas relacionada cos módulos dos
sectores primario, secundario e servizos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Os ciclos formativos relacionados coas diferentes
familias profesionais. 


Ciclos formativos das familias do sector primario e secundario e do sector
servizos 


Os documentos curriculares como punto de
partida da actividade docente 


Estructura dos títulos de FP
Transición LOXSE a LOE 


As programacións didácticas: estructura, deseño
e confección. 


Marco legal
Contexto socioeconómico.
Metodoloxía
Avaliación
Atención á diversidade.
Educación en valores. 


Estructura, deseño e confección das unidades
didácticas 


Planificación de obxectivos e tarefas.
Criterios e instrumentos de avaliación. Mínimos
Tarefas do profesorado asociadas a cada actividade 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 15 0 0 35 50


Resolución de problemas
e/ou exercicios


6 0 0 20 26
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Proxectos 35 0 0 170 205


Presentacións/exposicións 3 0 0 15 18


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en FAITIC. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo completamente un mínimo de 5
unidades didácticas. 


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha das súas unidades didácticas 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Proxectos Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Presentacións/exposicións Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía didáctica do módulo. 0


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en
FAITIC. 


0


Resolución de problemas e/ou exercicios vRealizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 20


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo
completamente un mínimo de 5 unidades didácticas. 


50


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha
das súas unidades didácticas 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


 Para acollerse á avaliación continua anteriormente detallada será necesario asistir ás clases alomenos un 80% do tempo
presencial. Esta avaliación continua realizarase en base aos seguintes criterios:


1.Participación nas actividades orais e realización escrita de cuestións e exercicios propostos na aula (2)


2.Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.
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h) Seguimento e avaliación da PD


i) Avaliación inicial


j) Medidas de reforzo educativo.


k) Educación en valores


l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


3.Calidade das unidades didáctica elaboradas (2)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


b) Contidos detallados das UDs


c) Criterios e instrumentos de avaliación


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


4.Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima nos apartados 3,4,5 anteriormente expostos para poder optar
a unha avaliación positiva.


Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia p


erde o dereito á avaliación continua 


e será avaliado en base aos seguintes criterios:


Criterios principais de cualificación


Tipo de instrumento/proba e  (Ponderación)


*Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


h) Seguimento e avaliación da PD


i) Avaliación inicial


j) Medidas de reforzo educativo.


k) Educación en valores
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l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


*Calidade das unidades didáctica elaboradas (1)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


b) Contidos detallados das UDs


c) Criterios e instrumentos de avaliación


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


*Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


*Exame tipo test de 30 cuestións relacionadas cos contidos desenvoltos nas sesións lectivas (3)


Pregunta correctas....Cualificación


0.......................................0


1 a 4..................................1


5 a 8..................................2


9 a 12 ...............................3


13 a 17...............................4


18 a 20...............................5


21 a 22...............................6


23 a 24...............................7


25 a 26...............................8


27 a 29...............................9


 30....................................10


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima en cada un dos apartados anteriormente expostos para poder
optar a unha avaliación positiva.


  O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria e deba acudir á segunda
convocatoria, deberá realizar as actividades pendentes de superación.
  No caso de alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua e deba acudir á segunda convocatoria, esta terá a mesma
estructra que no caso de perda do dereito á avaliación continua e deberán realizarse as partes pendentes de superación.


  Gardaranse as cualificacións positiva acadadas na primeira convocatoria que se promediarán coas obtidas nesta segunda,
de acordo coas porcentaxes descritas anteriormente.


Bibliografía. Fontes de información 


Muro Jimenez, J.M., Programación y unidades didácticas en Formación Profesional, 2008, MAD


, www.edu.xunta.es/fp, , 


, https://www.educacion.gob.es/iceextranet/, , 
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Normativa de lexislación relativa á FP, que estará dispoñible na plataforma virtual FAITIC


Recomendacións 
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Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39
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(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13


(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/


Recomendacións 
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Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación na
Formación
Profesional


     


Código V02M066V07227      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Sarmiento Campos, José Antonio


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Alvarez Lires, Francisco Javier
González González, Salvador Guillermo
Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e sarmiento@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da materia. saber
saber facer


A42


Demostrar , dun xeito crítico e construtivo, o coñecemento sobre o desenvolvemento do
E-A na materia a través do emprego de prácticas modelo e de procesos de orientación.
Todo iso dentro dun modelo de busca da excelencia.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A22
A43


Identificar e resolver problemas de E-A. saber
saber facer


A44


Indagar, chegar a asimilar e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e
avaliación educativas, e chegar a deseñar e, xa que logo, desenvolver proxectos de
innovación, investigación e avaliación.


saber
saber facer


A45
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Utilizar fontes de coñecemento, tanto primarias como secundarias e de diferente natureza
e soportes.


saber
saber facer


B1


Saber traballar de xeito óptimo e construtivo en entornos cooperativos e pluridisciplinarios. saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción. 


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe.


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe.


5. A función investigadora do persoal docente de
FP.


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 25 37


Resolución de problemas e/ou exercicios 7 10 17


Traballos de aula 5 8 13


Debates 2 2 4


Estudo de casos/análises de situacións 0 15 15


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 3 60 63


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral...Pódense realizar a través de plataformas virtuais 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos de aula
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución e posterior presentación de situacións problemáticas e prácticas
propostas polo profesorado ou suxeridas polo alumnado 


20


Traballos de aula Guía de exercicios e/ou plataforma dixital FAITIC para a súa presentación .
Neste epígrafe valórase a asistencia activa ás clases 


20


Estudo de casos/análises de
situacións


Lectura e posterior análise de forma individual e/ou grupal de artigos e outro
tipo de documentación 


10


Traballos e proxectos Memoria do proxecto e, de sé-lo caso, desfensa oral. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia dun mínimo do 80% ás sesións, ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva, sobre os parámetros expostos anteriormente, e teña
presentado o proxecto de innovación educativa e/ou investigación), poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada
no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará baseada na
rigorosidade e afondamento nos coñecementos e competencias acadadas polo alumnado na materia e terá una ponderación
de 5 puntos (50% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V07301
Traballo Fin de Master/V02M066V07401


 
Outros comentarios
Esta materia ten un carácter marcadamente propedéutico con respecto as prácticas externas ou practicum que o alumnado
realizará unha vez rrematada a parte específica e, asemade, co traballo de fin de grao que terá que render e defender para
acadar o mestrado.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V07301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario/V02M066V07228
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V07102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V07103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V07227
A Formación Profesional/V02M066V07225
Orientación e Función Titorial/V02M066V07101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V07104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V07401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario/V02M066V07228
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V07102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V07103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V07227
A Formación Profesional/V02M066V07225
Orientación e Función Titorial/V02M066V07101
Prácticas Externas/V02M066V07301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V07104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V08101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barreira Arias, Alberto José


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e abarreira@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Traballos e proxectos 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a


temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,


ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.


Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá unha ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.
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SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229●


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187●


Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804●


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


• Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.
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Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


 


Bibliografía. Fontes de información 


LIBROS


Camps, Victoria (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


Caride, José A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.


Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


Colom, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


Delors, Jacques (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.


Esteve, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


Penac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


Puig, José Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
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Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.


Vázquez, Victoria; Escámez, Juan y García, Rafaela (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia:
Brief.


REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V08102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)La presente materia tiene un carácter básico y común para todas las especialidades del postgrado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Se sitúa en el
primer cuatrimestre del primer curso y facilita la comprensión de las claves del desarrollo humano y los
cambios que tienen lugar en los procesos físicos y psicológicos (cognición, lenguaje, personalidad, etc.) en el
período de la adolescencia. Estos conocimientos son fundamentales en la formación de docentes de la etapa
secundaria ya que representan una herramienta indispensable para poder contribuir al desarrollo de los
adolescentes a través de una idónea planificación de sus procesos de aprendizaje 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales
saber


saber A19
A20
A27


(*)Comprender el desarrollo de la personalidad de los estudiantes y las posibles
disfunciones
que afectan al aprendizaje
saber


saber A20


(*)Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes
intelectuales y emocionales.
saber hacer


saber facer A21
A42
A46
B1
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(*)Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes
con diferentes capacidades y con diferentes ritmos de aprendizaje.
saber
saber hacer


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


(*)Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
saber
saber hacer


saber
saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
A23
A39
A48
B3


(*)Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del
centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad,
prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.


saber
saber facer


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


(*)1. FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO
HUMANO, DESARROLLO Y EDUCACIÓN


(*)1.1.Conceptualización del desarrollo, factores, teorías. 


(*)2. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA (*) 2.1. Cambios corporales y desarrollo en la adolescencia.
2.2. Desarrollo cognitivo en la adolescencia.
2.3. Desarrollo afectivo-social en la adolescencia 


(*)3. PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (*)3.1. Enfoques conductuales del aprendizaje en la Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos y socio-culturales del aprendizaje en la
Educación Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais del Aprendizaje: procesos y estrategias de
aprendizaje, motivación educativa, autoconcepto y procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersonales del Aprendizaje: la interacción
alumno-alumno y la interactividad profesor-alumnos 


(*)4. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


(*)Descripción y evaluación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula (*) Resolución de actividades, estudio de casos, elaboración de documentos sobre la temática de la
materia, tanto de manera individual como grupal, bajo la dirección de las docentes 


Sesión maxistral (*)Exposición por parte de las profesoras de los contenidos sobre la materia objeto de estudio,
bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula (*) Actividades y prácticas a resolver en clase 70
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Probas de tipo test (*)Preguntas sobre los contenidos del temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V08103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Cid González, Antonio Pedro


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e antopedronio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


O currículum é o eixo sobre o que se desarrolla a labor educativa, tanto nos aspectos conceptuais
(concepcións, compoñentes, niveis,...)como nos procedimentos (procesos de deseño, posta en práctica,
avaliación,...). De ahí a importancia do dominio dos contidos que vamos a traballar neste módulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desarrollar proxectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar o currículum oficial ó contexto sociocultural.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A28
B1
B2


Programar e implementar os procesos de avaliación: coñecemento e habilidade de
implementación de procesos avaliadores.


saber
saber facer


A41
A45


Empregar diferentes metodoloxías en función do proceso de ensino-aprendizaxe,
adecuando os aspectos, procesos e criterios metodolóxicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A35
B3


Establecer procesos de mellora do proceso de E/A: analizando a interacción
profesor-alumno como base para o establecemento de novas estratéxias de acción
programadora durante a realización do proceso de E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A8
A9
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Construir e seleccionar materiais didácticos adecuandoos ó saber facer dos alumnos. saber
saber facer


A31
A38


Crear deseños curriculares según os diferentes modelos, proxectando, en cada caso, a
toma de decisións dunha forma auto-reflexiva e crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B3


Dominar as diferentes técnicas e tipos de avaliación responsabilizandose dos procesos
avaliativos.


saber facer
Saber estar / ser


A41
A45
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais e lexislativas Currículum e teorías curriculares.
Orientacións teóricas do currículum.
Modelos de currículum.
Bases lexislativas. 


2.- Organización de centros educativos. Organización do alumnado.
Organización do profesorado e liderazgo.
Organos colexiados do centro escolar.
Documentos institucionais. 


3.- Compoñentes didácticos. Competencias.
Obxectivos: tipos e redacción.
Contidos: selección e secuenciación.
Metodoloxía: principios e estratexias.
Actividades:organización da aula e secuenciación da actividade.
Recursos didácticos.
Avaliación do proceso de E/A. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Proxectos 0 30 30


Sesión maxistral 22 0 22


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Traballos de aula 11 22 33


Traballos e proxectos 0 13 13


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proxectos, metodoloxía activa e
colaborativa cuio obxectivo é que o alumno alcance o dominio duns contidos mediante a
realización dun proxecto que, seguindo a Edwards (2000) consta dos seguintes pasos: Planificación
da investigación, selección do tema, recollida da información, aplicación, análise dos datos,
informe, seguimento e avaliación.
O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente o
longo do curso. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun producto escrito no ordenador.
O profesor ofrecerá posibles temáticas para este proxecto. A elaboración levarase a cabo a medida
que se aborden as diferentes unidades temáticas nas clases maxistrales. 


Sesión maxistral Durante as sesións maxistrais realizaranse as explicacións teóricas dos temas e aclararanse as
dúbidas surxidas na elaboración do proxecto correspondentes a cada tema abordado. 
O alumno disporá dun texto base para o seguimento do programa así como dunha guia na
exposición das unidades temáticas. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realizaran se prácticas autónomas a traves das diferentes plataformas didácticas na busqueda de
información. 


Traballos de aula Durante as clases presenciais faranse exercicios concretos coa finalidade de que o alumno adquira
e consolide determinados procedimentos que, mais tarde, deberá formalizar de xeito autónomo no
proxecto.
Neste senso o alumno presentar´ó final do curso as seguintes evidencias:
1.- redacción dunha orde do día para unha reunión de departamento.
2.- Redacción dunha acta de reunión semanal do deprtamento.
3.- Deseño dunha U.D. facendo especial énfase na metodoloxía e avaliación.
4.- Glosario de termos e mapa conceptual dos documentos traballados (extensión maxima 5 folios). 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Farase un seguimento dos traballos .


Proxectos Farase un seguimento dos traballos .


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Calificaranse as actividades de aula para a comprobación da consolidación dos aprendizaxes
e para unha retroalimentación positiva. (1 punto). 


10


Proxectos Realización dunha U.D. para a que o profesor proporá temáticas pero o alumno poderá,
escoller temática e curso de implementación. 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria
Os criterios de corrección son:
1.- Utilización e dominio dos coñecementos dispoñibles nos documentos traballados, contraste e
fundamentación do aprendido.
2.- Comprensión das ideas básicas contidas nos materiais analizados e traballados.
3.- Elaboración da expresión.
4.- Capacidade receptiva para a mellora do rendimento académico.
5.- Crítica razoada de posicións e feitos fundamentais, argumentos, vocabulario propios da materia.
6.- Claridade expositiva e habilidade comunicadora.
7.- Estructura correcta na presentación do proxecto (seguir estructura con elementos prescriptivos).
8.- Calidade das aportacións e innovacións e compromiso nas tareas.


Bibliografía. Fontes de información 


Canton Mayo, I. y Pino Juste, M.R., Diseño y desarrollo del currículum, Alianza Editorial, 2011


Cid, A.P. , Diseño y desarrollo del currículum .Manual de Programación , Editorial Andavira, 2010


Antunez, S. y Gairin, J. , La organización escolar. Práctica y fundamentos, Editorial Grao, 1996


Bandez Angel, J., Programación de unidades didácticas segun ambientes de aprendizaje, Inde, 2000


Barbera Albalat, V., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular, uela española, 1999


Canton Mayo, I., Las Organizaciones escolares: hacia los nuevos modelos, Fundec, 2000


Canton Mayo, I., Planes de mejora en los centros educativos, Aljibe, 2004


González González, M.T., Organización y gestión de centros escolares, Prentice-Hall, 2003


Herrera Lara, J.A.; Manjon, D.G. y Vidal, J.G., Guia para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria, EOS, 2005


Medina Rivilla, A. y Savador Mata, F., Didáctica general, Prentice-Hall, 2002


Rodriguez Dieguez, J.L., La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del profesor,
Aljibe, 2004


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Formación Profesional 


Materia A Formación
Profesional


     


Código V02M066V08225      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Profesorado Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e mmeruendano@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39


Páxina 3 de 7







(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13


(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/


Recomendacións 
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Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Formación e Orientación Laboral 


Materia Formación e
Orientación
Laboral


     


Código V02M066V08229      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Alonso Blanco, Albano Julio


Profesorado Alonso Blanco, Albano Julio
Fernández Riveiro, Miguel Anxo


Correo-e albanoalonso@gmail.com


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares dos módulos que este profesor pode impartir nos distintos
ciclos formativos de formación profesional e máis nos programas de cualificación
profesional inicial.


saber A1


Coñecer a evolución que experimentaron estes módulos para adaptarse ás necesidades do
mundo laboral, ao seu entorno e ós distintos obxectivos que se foron dando á Formación
Profesional


saber A34


Confeccionar programacións de aula a partir dos currículos de cada un dos Ciclos
Formativos, tendo en conta os distintos niveis de concreción curricular


saber
saber facer


A5
A6
A37
A38


Seleccionar os contidos idóneos, que permitan alcanzar os obxectivos que con estes
módulos se pretenden lograr no alumnado


saber facer A36
A37


Saber planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensinanza e aprendizaxe; potenciando
procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias das respectivas
ensinanzas


saber
saber facer


A3


Desenvolver e aplicar metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudiantes


saber facer A6


Aplicar estratexias para estimular o esforzo do estudiante e promover a súa capacidade
para aprender por se mesmo e con outros


saber
saber facer


A8
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Elaborar materiais educativos utilizando a comunicación audiovisual e multimedia, facendo
especial fincapé nas TIC´s


saber facer A40


Elaborar instrumentos de avaliación que permitan comprobar a eficacia das técnicas
docentes aplicadas e aproveitamento por parte do alumno, de modo que serva de estímulo
para ambos suxeitos do sistema educativo


saber facer A41


Desenvolver unha actitude crítica (constructiva) respecto á labor docente, as políticas
educativas, e os diferentes enfoques metodolóxicos


saber facer
Saber estar /
ser


A14
A26
A48
A49


Contidos 


Tema  


1. Os Módulos específicos da especialidade de
profesorado de “Formación e Orientación
Laboral". 


1.1 Estrutura, composición, deseños curriculares e os seus obxectivos na
Formación Profesional, no marco legal da LOGSE e a LOE


2. As Programacións didácticas 2.1 Estrutura, deseño e confección das mesmas. 


3. A formación científica básica. 3.1 Selección de contidos adecuados aos distintos niveis curriculares nos
distintos módulos da especialidade 


4. Os materiais didácticos. 4.1 Estudio, manexo, confección de estratexias didácticas e 
4.2 Necesidade de innovación dos mesmos 


5. A motivación 5.1 Técnicas, métodos e 
5.2 Simulación de situacións motivadoras 


6. Elección da metodoloxía adecuada aos
distintos perfís de alumnos 


6.1 Ciclos medios, superiores, PCPIs, educación de adultos, ensino a
distancia e
6.2 Seccións bilingües 


7. A avaliación 7.1 Concepto
7.2 Tipos.
7.3 Instrumentos
7.4 Deseño de métodos eficaces 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Sesión maxistral 8 0 1 8 16


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


0 0 0 92 92


Traballos de aula 40 0 3 120 160


Presentacións/exposicións 10 0 2 20 30


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor dedica estas
sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que se utilice será de libre
acceso para o alumnado 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Confección dos distintos traballos de forma autónoma coa supervisión do profesor 


Traballos de aula Corrección e asesoramiento sobre os traballos que se están a reazlizar 


Presentacións/exposicións Presentacións por parte dos alumnos dos traballos realizados 


Atención personalizada 


 Descrición
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Traballos de aula A atención ao alumnado garantirase por unha dobre vía: o apoio presencial na aula e as titorías on
line, empregando a plataforma moodle de e-learning FAITIC da universidade e os correos electrónicos
dos profesores da materia.


A metodoloxía será activa e participativa, coa intención de garantir a formación práctica dos futuros
docentes. Para elo, proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na
clase e crearemos grupos, para fomentar o traballo en equipo


Aproveitando a oportunidade que ofrece a plataforma dixital da Universidade, o profesorado terá
unha constante comunicación cos alumnos mediante os foros e os anuncios xerais.


Aqueles alumnos, que tras a avaliación inicial, necesiten un apoio especial do profesorado, recibirán
a atención individualizada que requiran en cada caso. Así, teremos moi en conta a bagaxe formativa
e profesional que teña cada alumno á hora de facilitar o proceso de ensino aprendizaxe.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención ao alumnado garantirase por unha dobre vía: o apoio presencial na aula e as titorías on
line, empregando a plataforma moodle de e-learning FAITIC da universidade e os correos electrónicos
dos profesores da materia.


A metodoloxía será activa e participativa, coa intención de garantir a formación práctica dos futuros
docentes. Para elo, proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na
clase e crearemos grupos, para fomentar o traballo en equipo


Aproveitando a oportunidade que ofrece a plataforma dixital da Universidade, o profesorado terá
unha constante comunicación cos alumnos mediante os foros e os anuncios xerais.


Aqueles alumnos, que tras a avaliación inicial, necesiten un apoio especial do profesorado, recibirán
a atención individualizada que requiran en cada caso. Así, teremos moi en conta a bagaxe formativa
e profesional que teña cada alumno á hora de facilitar o proceso de ensino aprendizaxe.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos, atendendo a: 


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación


Exposición de tódolos apartados do traballo


Adaptación ao tempo dispoñible


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


 
CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)
 


Criterios de avaliación Instrumento de avaliación Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos
 
Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia


Proba obxectiva: preguntas
con resposta breve


30%
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Aplicouse o aprendido por medio de traballos individuais
(mostraranse en faitic cun mes de antelación ás datas de
avaliación), atendendo a:
 Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación co formato adecuado
 
Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia


Corrección por escrito de
varios traballos 


 
 
40%
 
 


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos,
atendendo a:
Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia
 


Observación sistemática.
 
30%


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


§  Lexislación en materia de Educación, como:


 


LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)●


LEI ORGÁNICA 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional (LOGSE)●


REAL DECRETO 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.●


REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, (BOE n. 87 de 11/4/2007) por el que se regula el  subsistema de formación●


profesional para el empleo.
REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional●


del sistema educativo.
REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones●


profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes
módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional.
REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.●


Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na●


Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 266/2007, do 28 de decembro,polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade●


Autónoma de Galicia.
Decreto 30/2007 do 15 de marzo pola que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos●


públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo●


de Galicia.
Orde do 16 de xullo de 2002 pola que se regula a avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa as●


ensinanzas da formación profesional específica de réxime xeral na Comunidade Autónoma de Galicia.
Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos de   formación profesional, en●


réxime ordinario e para as persoas adultas, e s probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior.
Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as●


ensinanzas de formación profesional inicial.
Orde do 13 de maio de 2008 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade●


Autónoma de Galicia.
Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional●


do sistema educativo.
Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula a organización e o funcionamento do Consello Social dos centros●


integrados de formación profesional de Galicia. 
Orde do 1 de setembro de 2009 pola que se convocan unidades de competencia e prazas para o recoñecemento, a●


avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional, e se determina o correspondente procedemento
experimental.
Orde do 25 de marzo de 2010 pola que se convocan probas libres de títulos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica●


1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, que foron obxecto do proceso de acreditación de
competencias.
Orde do 3 de maio de 2010 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en●
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http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_1_setembro_2009_acreditacion09.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_marzo_2010_probas_libres_acreditacion_compet.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_3_maio_2010_axudas_FCT.pdf





centros de traballo.     - Orde do 17 de novembro de 2010 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 3 de maio de
2010 
Orde do 11 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo●


e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2010-2011.
    - Orde do 25 de xuño de 2010 pola que se modifica a Orde do 11 de xuño de 2010 
Orde do 21 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, en modalidade●


presencial, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade AutónomaOrde do 25 de
xuño de 2010 pola que se modifica a Orde do 11 de xuño de 2010 
Orde do 21 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, en modalidade●


presencial, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano académico 2010-2011.   - Orde do 11 de outubro de 2010 pola que se modifica a orde do 21 de xuño de 2010
Orde do 22 de xuño de 2010 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei●


orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
Orde do 2 de xullo de 2010 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais no ano●


2010.
Orde do 22 de xullo de 2010 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros●


públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional●


inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.
Resolución do 11 de xaneiro de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación
profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos para o ano 2010.
Resolución do 11 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de
grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2010.
Resolución do 11 de xuño de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación, pola que se●


determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con
fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e
para as persoas adultas para o curso académico 2010-2011.
Resolución do 27 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan
programas de cualificación profesional inicial e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico
2010-2011. 
Resolución do 30 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2010-2011.
Orde 12 de xullo de 2011  pola que se regula a avaliación académica da FP.●


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de●


ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Reais Decretos polos que se establecen os títulos de los ciclos formativos●


Decretos polos que se estable o  currículo dos ciclos formativos●


 


 


§  Libros de Texto dos módulos que imparte o departamento de FOL, como:


 


Formación e Orientación Laboral para Ciclos LOE de Edicións Xerais, Autores: Albano J.Alonso Blanco, Miguel Anxo●


Fernández Riveiro  e outros.
Formación y Orientación Laboral para Ciclos de Grado Medio  de Editorial Algaida. Autores: Albano J. Alonso Blanco y otros●


Formación y Orientación Laboral para Ciclos de Grado Superior  de Editorial Algaida. Autores: Albano J. Alonso Blanco y●


otros
Empresa e Iniciativa Emprendedora para Ciclos LOE. Edicións Xerais. Autores: Albano J. Alonso Blanco e outros.●


Formación y Orientación Laboral. Editorial Santillana. Autores: Concepción Ricart y otros●


Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. Editorial Mc Graw Hill. Autores: Araceli Alonso y otros●


Relaciones en el entorno de trabajo. Editorial Mc Graw Hill. Autores: Eva Escalante y otros●


Relaciones en el equipo de trabajo. Editorial Edebé Autores: Belén Alonso y otros●
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http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_17_novembro_Resolucion_axudas_FCT_1_prazo.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_17_novembro_Resolucion_axudas_FCT_1_prazo.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_11_xuno_2010_oferta_ordinaria.PDF

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_21_xuno_2010_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_21_xuno_2010_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Modificacion_actualiza_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_22_xuno_2010_probas%20libres_extinguidos_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_2_xullo_2010_carnes_profesionais.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_22_xullo_2010_oferta_PCPI.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/fp_distancia_10/Orde_5_11_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_xaneiro_2010_resolucion_probas_10.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_febreiro_2010_tribunal_probas.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_xuno_2010_admision_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_27_xullo_2010_admision_PCPI.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resolucion_30_xullo_2010_instrucions_desenvolvemento_ciclos.pdf





§  Webs de referencia:


 


Información xeral do ensino en Galicia:●


https://www.edu.xunta.es


 


FP: ámbito estatal e galego●


http://todofp.es/


www.edu.xunta.es/fp/normativa


 


Sindicatos do ensino:●


 


http://www.cig-ensino.com/


http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/


http://www.feteugtgalicia.es/


http://www.anpegalicia.com/


http://www.stegsindicato.org/


 


 


 


 


NOTA:


Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V08301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V08103
Formación e Orientación Laboral/V02M066V08229
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V08227
A Formación Profesional/V02M066V08225
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V08104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación na
Formación
Profesional


     


Código V02M066V08227      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento Ecoloxía e bioloxía animal


Coordinador/a Alvarez Lires, Francisco Javier


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Alvarez Lires, Francisco Javier
González González, Salvador Guillermo
Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e xlires@mundo-r.com


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que xperimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


A42


A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber
saber facer


A43


A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A45
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B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


- Investigación sistemática dunha práctica social o educativa,
- Actividade de grupo participativa e colaborativa.
- A autoreflexión. 


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción 


- A investigación - acción como forma de entender a práctica docente 


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe


- A aprendizaxe baseada en proxectos 


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe


- A investigación-acción/aprendizaxe cooperativa como proposta de
innovación metodolóxica na aula 


5. A función investigadora do persoal docente de
FP


-A investigación e innovación educativa na FP 


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias 


- Modelos de formación do profesorado.
- A organización da formación do profesorado 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


1 0 0 0 1


Sesión
maxistral


12 0 1 25 37


Traballos de
aula


3 0 0 60 63


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


14 0 0 20 34


Outros 0 0 0 15 15


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor dedica estas
sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que se utilice será de libre
acceso para o alumnado 


Traballos de aula Realizaránse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realizaránse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 


Outros Inclúe a letura e análise de artigos e outros documentos de interese para a materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Coavaliación


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Coavaliación
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Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 0


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor
dedica estas sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que
se utilice será de libre acceso para o alumnado 


0


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 0


Traballos de aula Realizaranse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor. Con
posterioridade subirase a aula virtual FAITIC 


100


Outros Inclúe a letura e análise de artigos e outros documentos de interese para a materia 0


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do tempo presencial cun
aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá que realizar un exame nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e
cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres. 


Para obter unha avaliación positiva é preciso obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e
observar un comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e a
participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das cualificacións singulares. 


O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria, poderá optar por realizar as actividades pendentes de
avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán
coas obtidas nesta, de acordo coas porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:


Area, M. (2008). Innovación pedagógica con las TIC y el desarrollo de las competencias informacionales y digitales.
Investigación en la escuela, 64, 5-18.


Arriaza, A.J., Fernández, F., López, M.A., Muñoz, M., Pérez, S. y Sánchez, A. (2008). Estadística Básica con R y R-Commander.
Cádiz: Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz.


Banks, M. (2010). Los datos visuales en la investigación cualitativa. Madrid: Morata.


Bell, J. (2005). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación: guía de investigadores en educación y ciencias sociales.
Barcelona: Gedisa.


Bisquerra, R. (Coord.). (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: La Muralla.


Cebrián, M. (Diciembre, 2004).Creación de materiales para la innovación educativa con TIC. II Congreso Nacional de
Formación del Profesorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Jaén,España.


Corbetta, P. (2007). Metodología y Técnicas de Investigación Social (ed. rev.). Madrid: McGraw-Hill / Interamericana de
España.


Guerrero, E. (2006). Psicología, educación, métodos de investigación y aprendizajes escolares. Barcelona: Davinci.


Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación (4ª ed.). Méjico: McGraw Hill.


McMillan, J. H. y Schumacher, S. (2005). Investigación educativa. Madrid: Pearson/Addison Wesley.


Paredes, J., Murillo, J. y Egido, I. (2005). El profesor ante la innovación y el cambio educativos: análisis de actitudes. Madrid:
Universidad Autónoma.


Pérez Juste, R. (2006). Evaluación de programas educativos. Madrid: La Muralla.


Pozo, J.I. y VV.AA. (2006). Nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje. Las concepciones de profesores y


Páxina 5 de 7



http://knuth.uca.es/moodle/course/view.php?id=37%22%20target=%22_blank

http://knuth.uca.es/moodle/course/view.php?id=37%22%20target=%22_blank

http://knuth.uca.es/moodle/course/view.php?id=37%22%20target=%22_blank





alumnos. Barcelona: Graó.


 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:


Arce, C. y Real, E. (2001). Introducción al análisis estadístico con SPSS para Windows. Barcelona: PPU.


Area, M. (2007). Algunos principios para el desarrollo de buenas prácticas pedagógicas con las TICs en el aula. Comunicación
y pedagogía: Nuevas tecnologías y recursos didácticos, 222, 42-47.


Bernardo, J. y Calderero, J. F. (2000). Aprendo a Investigar en Educación. Madrid: Rialp.


Bertaux, D. (2005). Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica. Barcelona: Bellaterra.


Blaxter, L. et al. (2008). Cómo se investiga. Barcelona: Graó


Bolívar, A., Domingo, J. y Fernández-Cruz, M. (2002). La investigación biográfico-narrativa en educación. La Muralla. Madrid.


Booth, W. C., Colomb, G. G. y Williams, J. M. (2001). Cómo convertirse en un hábil investigador. Barcelona: Gedisa.


Cáceres Hernández, J. J. (2006). Conceptos básicos de estadística para ciencias sociales. Madrid: Delta.


Carbonell, J. (2001). La aventura de innovar. Madrid: Morata.


Cardona Moltó, M. C. (2002). Introducción a los Métodos de Investigación en Educación. Madrid: EOS.


Cohen, L. y Manion, L. (1990). Métodos de investigación educativa. Madrid: La Muralla.


Contreras, J. y Pérez de Lara, N. (2010). Investigar la experiencia educativa. Madrid: Morata


Cortés Rodríguez, L. y Camacho Adarve, M. M. (2003): ¿Qué es el análisis del discurso? Barcelona: Octaedro.


Díaz de Rada, V. (2005). Manual de trabajo de campo en la encuesta. Madrid: CIS.


Domingo, M. (2011). Pizarra Digital Interactiva en el aula: Uso didáctico y valoraciones sobre el aprendizaje. Estudios sobre
Educación ESE, 20, 99-116.


Domingo, M. y Marqués, P. (2011). Aulas 2.0 y uso de las TIC en la práctica docente. Comunicar, 37, 169-175. Recuperado de
http://dx.doi.org/10.3916/C37-2011-03-09.


Elliot, J. (2009). Building educational theory through action research. En S. Noffke y B. Somekh (Eds.), The Sage Handbook of
Educational Action Research. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore and washington D.C.: Sage.


Escudero Escorza, T. y Correa, P. (2007). Investigación en innovación educativa. Madrid: La Muralla.


Etxeberria, J. y Tejedor, F. J. (2005). Análisis descriptivo de datos en educación. Madrid: La Muralla.


Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Morata. Madrid.


Fontes, S., García, C. Garriga, A.J., Pérez-Llantada, M.C. y Sarriá, E. (2002). Diseños de Investigación en Psicología. Madrid.
UNED.


Fullan, M. (2002). Los nuevos significados del cambio en la educación. Barcelona: Octaedro.


Gairín, J., Gómez, J. A. y Pérez, R. (2009). Innovación de la educación y de la docencia. Madrid: Ramón Areces.


Gilbert, N. y Troitzsch, K. (2006). Simulación para las Ciencias Sociales. Una guía práctica para explorar cuestiones sociales
mediante el uso de simulaciones informáticas. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.


Gordo, A. J. y Serrano, A. (Coord.). (2008). Estrategias y prácticas cualitativas de investigación social. Madrid: Prentice Hall.


Guerrero, E. (2006). Psicología, educación, métodos de investigación y aprendizajes escolares. Barcelona: Davinci.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V08401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V08103
Formación e Orientación Laboral/V02M066V08229
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V08227
A Formación Profesional/V02M066V08225
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101
Prácticas Externas/V02M066V08301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V08104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V09101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Fernández Guerra, Ernesto


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e efguerra@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia "Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento
educativo inclusivo e altamente personalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2
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Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria.


Saber estar / ser A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria.


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3
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Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
aatención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacións curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 2 2


Sesión maxistral 8 16 24


Titoría en grupo 0 2 2


Actividades introdutorias 1.5 0 1.5


Traballos de aula 4 8 12


Traballos e proxectos 0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo.


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe . 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante.


30


Foros de discusión Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo.


10


Traballos de aula Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional.


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
aalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademáis da
realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos
anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais)
sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e
competencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


 


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
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ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación  secundaria. Casos prácticos
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MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
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ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista de Investigación en
Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de Pedagogía.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación del


profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066- Familia.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de Educación.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de Educación.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursos para a
Educación Secundaria


Obrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA
+E.+SECUNDARIA
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29
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• Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Traballos de aula O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Resolución de problemas e/ou exercicios
de forma autónoma


O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que non siga o procedemento de avaliación continua deberá realizar un traballo e un exame vinculados ambos
cos núcleos temáticos da disciplina, tendo o traballo un valor do 40% e o exame do 60%.


Bibliografía. Fontes de información 


LIBROS


Camps, Victoria (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


Caride, José A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.


Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


Colom, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


Delors, Jacques (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.


Esteve, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


Penac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


Puig, José Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.


Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.


Vázquez, Victoria; Escámez, Juan y García, Rafaela (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva


           pedagogía. Valencia: Brief.


REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


 


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V09102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Alfonso Gil, Sonia


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e soalgi@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato,Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver
posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia. 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno- alumno
e a interactividade profesor-alumnos. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción, avaliación e intervención nas dificultades de aprendizaxe. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección da docente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Proporanse actividades para resolver na aula e resolveranse dúbidas sobre contidos e actividades da
materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase. 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario. 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da presencialidade.Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos
traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.O alumnado que non poida seguir a avaliación
continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais.
Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas polo profesorado
o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.Aqueles estudantes que non superen as probas
ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICAColl, C. (Coord.). (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona:
Graó.Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación.
Madrid: Alianza.González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.
Madrid: Pirámide.Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid:
Pearson Prentice Hall.Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I.
Psicología Evolutiva .Madrid: Alianza Editorial.Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México:
McGraw-Hill.García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.Santrock, J.W.
(2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.
MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTESMartín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el
profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:Pirámide.


Recomendacións 
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Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V09103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Fernández Rodicio, Clara Isabel


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e cirodicio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na
planificación colectiva do mesmo.


saber A1
A13
A16
A37


(*) saber facer A3
A7
A8
A21
B1
B3


(*) Saber estar / ser A3
A4
A9
B1


(*) saber
saber facer


A7
B1
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(*) saber
saber facer


A3
A12
A42
A43
A45
A49
B2


(*) saber facer A4
A6
A12
A36
A38
B1


(*) saber
saber facer


A35
A36
A39
A40
A46
B1
B3


(*) saber
saber facer


A33
A34
A38
A46
B1


(*) saber
saber facer


A2
A3
A33
A35
B1


(*) saber
saber facer


A3
A12
A45
B1
B2


Contidos 


Tema  


(*)1. Bases conceptuales y legislativas. (*)1.1. Currículum y teorías curriculares.
1.2. Orientaciones teóricas del curriculum.
1.3. Modelos de currículum.
1.4. Bases legislativas. 


(*)2. Organización de los Centros. (*)2.1. Organización del alumnado.
2.2. Organización del profesorado y liderazgo.
2.3. Organos colegiados del centro escolar.
2.4. Documentos Institucionales. 


3. Componentes didácticos. 3.1. Competencias.
3.2. Objetivos: tipos y redacción.
3.3. Contenidos: selección y secuencia.
3.4. Metodología: principios y estrategias.
3.5. Actividades: organización del aulla y secuenciación de la actividad.
3.6. Recursos didácticos.
3.7. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 22 0 22


Prácticas en aulas de informática 0 14 14


Traballos de aula 0 13 13


Proxectos 0 30 30


Traballos e proxectos 0 13 13


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral (*) Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se
aclararán las dudas surgidas durnate la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guía y ayuda. 


Prácticas en aulas de
informática


(*) Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas. 


Traballos de aula (*) Durante las clases presenciales se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso las siguientes evidencias:
1. Redacción de un orden del día de una reunión de departamento.
2. Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento.
3. Diseño de una unidad didáctica haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación.
4. Glosario de términos y mapa conceptual de documentos de trabajados (Máximo 5 folios). 


Proxectos (*) Se utilizará como metodología base el Aprendizaje Basado en Proyectos ou Proyect Based
Learning (PBL). Se trata de una metodología didáctica que utiliza metodologías activas y
colaborativas cuyo objetivo es que el alumnado alcance el dominio de unos contenidos mediante la
realización de un proyecto diseñado por el profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) el proceso para llevar a cabo el diseño por proyectos es el siguiente:
a) Planificación de la investigación.
b) Selección del tema.
c) Recogida de la información.
d) Aplicación.
e) Análisis de datos.
f) Informe.
g) Seguimiento y evaluación. 


Atención personalizada 


 Descrición


Proxectos


Traballos de aula


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Proxectos (*)Cda alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación. 


90


Traballos de aula (*)Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Cantón Mayo, I. y Pino Juste, M.R. (2011)., Diseño y desarrollo del currículum., Aliaza Editorial., Madrid.


Álvarez, E. et al. (1995)., Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y Programación de Aula., SM, Madrid.


Antunez S. y Gairín, J. (1996)., La organización escolar. Práctica y fundamentos., Garó., Barcelona.


Bandez Ángel, J. (2000)., Programación de unidades didácticas según ambientes de aprendizaje., Barcelona., Inde


Barberá Albalat, V. (1999)., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular., Escuela Española., Madrid.


Barghouse, T. y Woods, D. (2001)., Cómo mejorar los centros educativos., La Muralla., Madrid.


Barkley, E. F. (2007)., Técnicas de aprendizaje colaborativo: manual para el profesorado universitario., Morata, Madrid


Bolivar, A. (2000). , Los Centros Educativos como organizaciones que aprenden., La Muralla., Madrid.


Cabrerizo, J. y Castillo, S. (2007)., Formación por competencias. Formación y práctica., Prentice-Hall, Madrid


Cantón Mayo, I. (2000)., Las organizaciones escolares: hacia nuevos modelos., Fundec, Buenos Aires


Cantón Mayo, I. (2004)., Planes de mejora en los centros educativos, Aljibe, Málaga


Castillo, S. (2010). , Evaluación educativa de aprendizajes y competencias., Madrid, Prentice-Hall


De la Herrán Gascón, A. y Paredes Labra, J. (Ed.) (2008)., Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria., McGraw-Hill Interamericana, Madrid.


Díaz Alcaraz, F. (2002)., Didáctica y currículo. Un enfoque constructivista. , Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha., 
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Feito Alonso, A. (2000)., Los retos de la escolaridad oblgatoria., Ariel, Barcelona


Fueguel, C. (2000)., Interacción en el aula., Escuela Española., Madrid


Gallego Codes, J. (2002)., Enseñar con estrategias. Desarrollo de habilidades en el aprendizaje escolar., Pirámide, Madrid


González, M.T. (1998)., Modelos teóricos de Organización Escolar., DM, Murcia


Herrera Lara, J.A.; Manjón, D.G.; Vidal, J.G. (2005)., Guía para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria., Eos, Madrid.


González, M.T. ; Nieto, J.M. y Portela, A. (2003)., Organización y Gestión de Centros Escolares: dimensiones y procesos.,
Pearson Educación, Madrid


Lorenzo, M. (1995)., Organización escolar. La construcción de la escuela como ecosistema., Ediciones pedagógico, Madrid.


Marhuenda, F. (2000)., Didáctica general., Editorial de la Torre, Madrid.


Medina Revilla, A. y Salvador Mata, F. (Coords.) (2002)., Didáctica general., Prentice Hall, Madrid.


Mena Merchan, B. (2002)., La programación, la unidad didáctica como base de la programación en el aula., Asociación
pedagógica Gabriel y Galán, Salamanca


Moreno Olmedilla, J.M. (2004)., Organización y Gestión de Centros Esducativos., UNED, Madrid.


Muñoz Repiso, M. (2000)., La mejora de la eficacia escolar. Un estudio de casos., MEC, Madrid.


Muñoz Repiso, M. (2003)., Mejorar procesos, mejorar resultados en educación., MEC, Madrid.


Navarro, R. (Coord.) (2007)., Didáctica y curriculum para el desarrollo de competencias., Dykinson, Madrid


Rodriguez Diéguez, J.L. (2004)., La progrmación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del
profesor., Aljibe, Málaga


Villa Sanchez, A. (Coord.) (2004)., Dirección para la innovación: Apertura de los centros a la sociedad del conocimiento., ICE
de la Universidad de Deusto, Bilbao


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional 


Materia As Linguas
Estranxeiras no
Contexto Español
e Internacional


     


Código V02M066V09230      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego
Inglés


     


Departamento


Coordinador/a Varela Bravo, Eduardo José
Constela Doce, Xesús Anxo


Profesorado Alonso Alonso, María Rosa
Constela Doce, Xesús Anxo
Varela Bravo, Eduardo José


Correo-e evarela@uvigo.es
xesusconstela@yahoo.com


Web http://www.grammar-pragmatics-communication.ejvarelabravo.com/ 


Descrición
xeral


Esta materia ocúpase da importancia da aprendizaxe das linguas estranxeiras no actual marco europeo, por
iso os contidos céntranse nos distintos métodos de aprendizaxe, no ensino do vocabulario, a gramática e as
diferentes destrezas, na selección e manexo de libros de texto e demais material educativo e na
aproximación ao ensino de linguas estranxeiras no contexto europeo. O enfoque desta materia é
eminentemente práctico e todas as actividades realizaranse de xeito práctico na aula co obxectivo de
introducir o alumnado nas características do ensino dunha lingua estranxeira na aula. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e
aprendizaxe respectivos.


saber A2


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber
saber facer


A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe
nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudantes


saber
saber facer


A6


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade
para aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de
decisión que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer


A8


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar /
ser


A17


Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32


Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e
profesional.


saber
saber facer


A25


Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas
para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A36


Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. saber facer
Saber estar /
ser


A39


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización
e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias
correspondentes á especialización.


saber A47


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber facer B1


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer
Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


1. Manexo da clase no contexto actual. . 


2. Métodos de aprendizaxe e ensino de linguas . 


3. Selección e uso de libros de texto e outros
materiais 


. 


4. O ensino do vocabulario . 


5. O ensino da gramática . 


6. O ensino da comprensión escrita . 


7. O ensino da expresión escrita . 


8. O ensino da comprensión oral . 


9. O ensino da expresión oral . 


10. O traballo a través de proxectos . 


11. Programas e outros recursos europeos . 


12. Avaliación das diferentes actividades . 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 25 0 0 30 55


Traballos de aula 15 0 0 25 40


Estudo de casos/análises
de situacións


10 0 0 15 25


Estudos/actividades
previos


0 0 0 15 15


Presentacións/exposicións 0 0 0 15 15


Traballos tutelados 14 0 0 36 50


Horas totais E: 200


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 8 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Clase teórica na que se imparten os contidos do temario. 


Traballos de aula Actividades prácticas de consolidación realizadas na aula. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Traballo con aplicacións en liña de interese didáctico. 


Estudos/actividades
previos


Análise e comentario de materiais didácticos impresos. 


Presentacións/exposicións Actividades de deseño e organización. 


Traballos tutelados Traballo monográfico sobre un aspecto relacionado cos contidos do curso. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos
tutelados


O responsable do curso estará a disposición do alumnado de forma presencial nas titorías oficiais do curso
e nas titorías especializadas que sexan necesarias para a redacción dos traballos e presentacións. Tamén
haberá servizo de consulta en liña.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participación na clase. 20


Presentacións/exposicións Traballos durante o curso. 20


Traballos tutelados Traballo final. 60


Outros comentarios e segunda convocatoria


É requisito indispensable para aprobar a asignatura asistir a tódalas sesións presenciais e obter alomenos un 5 nas distintas
actividades avaliadas. Se un alumno/a non supera cun 5 algunha das partes, terá a oportunidade de recuperala na segunda
convocatoria en xullo presentando de novo o traballo corrixido segundo as instruccións do profesorado.


Bibliografía. Fontes de información 


Ademais das referencias listadas nesta sección, o profesorado proporcionará unha selección de lecturas e material de
traballo complementario para cada un dos puntos do temario.


Referencias orientativas.


Alcalde Mato, N. Principales métodos de enseñanza de lenguas extranjeras en Alemania:
http://www.upv.es/di/revista/docs/art2011/01_RDLAn6_AlcaldeMato_Nuria.pdf


Álvarez, A. I. Enfoques y métodos de enseñanza de lenguas extranjeras:
http://www.unioviedo.es/aal/archivos_pdf/Tema%20M%E9todosEnse%F1anza.pdf


Amade Tomás, A. Metodología y organización del aula (
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/ANTONIO_ADAME_TOMAS_01.pdf)


Cabero Almera, J. Análisis de medios de enseñanza. Alfar, Sevilla, 1990


Delgado Cabrera, A. (2002-2003). La enseñanza del francés en el siglo XX: métodos y enfoques, Anales de Filología Francesa
11: 79-96


Estaire, S. Zanón, J.Planning Classwork, A task based approach.Heinemann 1994


García García, M. La interacción oral alumno/ alumno en el aula de lenguas extranjeras: líneas de investigación y
consideraciones didácticas. Centro Virtual Cervantes:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0555.pdf


Gibbons, P. Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Heinemnann, Portsmouth 2002 .


Gibbons, P. Reading in a Second Language: http://www.heinemann.com/shared/onlineresources/E00366/chapter5.pdf


Georgetown University,The George Washington University, and the Center for Applied Linguistics.: Strategies for Developing
Listening Skills: http://www.nclrc.org/essentials/listening/stratlisten.htm
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http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/ANTONIO_ADAME_TOMAS_01.pdf

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0555.pdf
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Johnson, D.W. ,. Johnson, R. T , Holubec, E. J. El aprendizaje cooperativo en el aula. (
http://www.sallep.net/cooperativo/El%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20el%20aula.pdf)


Martín Sánchez, M. A. Historia de la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras. History of Foreign Language
Teaching Methodology: http://iesgtballester.juntaextremadura.net/web/profesores/tejuelo/vinculos/articulos/r05/05.pdf


National Reading Panel: http://www.nationalreadingpanel.org/


Plaza Pardo. j. J. En busca de la gramática perdida. (http://eoialicante.edu.gva.es/revista_eoi/?page_id=65)


Ribé, R. Vidal, N. Project Work Step by Step.Heinemann 1993


Swaffar, J. Foreign Language Teaching Methods: Reading: http://coerll.utexas.edu/methods/modules/reading/


Zaro, J.J. La traducción como procedimiento en la enseñanza de lenguas extranjeras. Estado de la cuestión:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~eeooii/actas99-00/traduccion.htm


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V09301
Traballo Fin de Master/V02M066V09401


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras 


Materia Didáctica da
Ensinanza das
Linguas
Estranxeiras


     


Código V02M066V09231      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Valcárcel Riveiro, Carlos


Profesorado Ozón Godoy, María del Carmen
Salceda Rodríguez, Hermes
Valcárcel Riveiro, Carlos


Correo-e carlos.valcarcel@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Ofrecer ao futuro profesorado de ESO, Bacharelato, FP e Ensino de Idiomas a formación
pedagóxica e didáctica esixida pola lexislación actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A13
B1


Coñecer os contidos curriculares saber A1
A2
A5
A13
A33
A37
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Elaborar e programar unidades didácticas. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A5
A6
A7
A8
A10
A13
A16
A22
A31
A33
A35
A36
A37
A39
A40
B1
B2
B3


Buscar e deseñar actividades que fomente a competencia comunicativa traballando as
catro destrezas (falar, escoitar, ler, escribir) utilizando diferentes materiais e recursos
(oral, impreso, audiovisuais, dixitais, multimedia...).


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A19
A21
A22
A33
A35
A38
A39
A40
A41
A42
A48
B1
B2
B3


Adquirir estratexias para traballar atendendo á diversidade. saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A16
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A30
A31
A38
A48
B1
B2
B3
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Dominar habilidades para que o proceso ensino aprendizaxe se desenvolva sempre no
marco da educación en valores, a estimulación e esforzo do alumnado, dotándoo das
ferramentas necesaria para aprender a aprender e favorecer a automía persoal.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A8
A19
A22
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Introdución ao o sistema educativo español e
autonómico. 


- ESO
- Bacharelato
- FP
- EOIs 


A competencia comunicativa Deseño curricular base para linguas estranxeiras 


Programación didáctica do Departamento de
Linguas estranxeiras. 


- Introdución: Documentos legais para elaborar a programación, o
contorno escolar e o alumnado, etc…
- Contribución da materia ao logro das competencias básicas (na ESO)
- Obxectivos , contidos, criterios de avaliación para o 1º, 2º, 3º, 4º ESO,
Bacharelato, Formación Profesional, E.O.I.
- Metodoloxía didáctica; materiais e recursos didácticos
- Secuencia e temporalización de contidos.
- Medidas de atención á diversidade 


Elaboración e desenvolvemento de Unidades
Didácticas 


- Obxectivos didácticos 
- Contidos de aprendizaxe
- Selección de actividades para traballar as distintas destrezas: expresión
oral e escrita, compression oral e escrita.
- Secuenciación e temporalización 
- Recursos materiais
- Avaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 60 120 180


Traballos de aula 30 0 30


Debates 10 10 20


Estudo de casos/análises de situacións 20 20 40


Traballos e proxectos 0 30 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Presentación dos puntos esenciais dos contidos da materia. 


Traballos de aula Resolución na aula de actividades relacionadas cos contidos da materia e encamiñadas a acadar os
obxectivos fixados para a mesma. 


Debates Construción dunha visión crítica sobre os contidos da materia mediante o intercambio de opinións
na aula. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise de prácticas metodolóxicas de especial interese. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Estudo de
casos/análises de
situacións


O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.
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Traballos de aula O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Debates O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Traballos e proxectos O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos e
proxectos


Cada alumno deberá realizar ao longo do curso unha serie de traballos. Os criterios de
avaliación, así como o formato, modalidade e prazos de presentación serán establecidos en
cada grupo polo profesorado responsábel. A avaliación será, por tanto, continua, progresiva e
sumativa. 


100


Outros comentarios e segunda convocatoria


A avaliación continua só se aplicará ao alumnado que asista habitualmente ás clases. 


O alumnado que presente un absentismo prolongado ás clases ou que non supere o proceso de avaliación en primeira
convocatoria terá que presentar un traballo centrado no deseño dunha unidade didáctica. O alumno pódelle propor ao
profesor un tema diferente para o seu traballo. Sexa como for, o profesor debe estar informado e conforme coa mudanza de
tema.


Bibliografía. Fontes de información 


Lexislación vixente na Comunidade Autónoma de Galicia


AITKEN, R., Teaching Tenses, Walton-on-Thames: Nelson, 1992. 
BESTARD MONROIG, J. & PEREZ MARTIN, C., La didáctica de la lengua inglesa. Fundamentos lingüísticos y metodológicos,
Madrid: Síntesis, 1992.  CRANMER, D. & LAROY C., Musical Openings. Using music in the language classroom, Harlow:
Longman, 1992.  
EQUIPO PYGMALION, Intersubject Activities. Actividades de inglés en relación con otras áreas, Madrid: Narcea, 1992. 
HANCOCK, M. Singing Grammar. Teaching grammar through songs. Cambridge: C.U.P., 1998 (+ 2 cass.).  
HOWARD-WILLIAMS, D. & HERD, C., Word Games with English, 2 & 3, Oxford: Heinemann, 1986. 


BENTLEY, K. (2010): The TKT (Teaching Knowledge Test) course : CLIL Module (Content and Language Integrated
Learning), Cambridge, Cambridge University Press.


BOYER, H. et al. (1990): Nouvelle introduction à la didactique du FLE, Paris, Clé International.


CONSELLO DE EUROPA (2001): Marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino,
avaliación, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (2008): Lexislación da Educación Secundaria Obrigatoria en
Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.


COURTILLON, J. (2003): Élaborer un cours de FLE, Paris, Hachette.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras 


Materia Estratexias de
Innovación
Docente no
Campo das
Linguas
Estranxeiras


     


Código V02M066V09232      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Martínez Insua, Ana Elina


Profesorado Martínez Insua, Ana Elina
Pérez Guerra, Javier


Correo-e minsua@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


Este materia ten como obxectivo a innovación e mellora na práctica docente de linguas estranxeiras a través
da investigación na aula, cunha metodoloxía centrada no alumnado. As premisas básicas da práctica docente
neste eido son a observación, avaliación e adaptación de actividades na aula de linguas estranxeiras, a
aprendizaxe autónoma e as diferentes modalidades para avaliala. Prestarase unha atención especial ás
tecnoloxías da información e a comunicación como fontes de innovación e investigación nas linguas
estranxeiras. Afondarase igualmente nos recursos innovadores dos programas europeos para o estudo das
linguas estranxeiras. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecemento das estratexias fundamentais de innovación docente no eido do ensino das
linguas estranxeiras


saber A42
A45


Coñecemento das ferramentas relativas ás novas tecnoloxías que permitan estratexias de
innovación docente no ensino de linguas estranxeiras


saber
saber facer


A36
A38
A40


Coñecemento de estratexias de dinamización individual e grupal no eido do ensino das
linguas estranxeiras


saber
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
A44
B2


Posta en práctica dos coñecementos adquiridos mediante o desenvolvemento dunha
práctica innovadora relativa ao ensino das linguas estranxeiras


saber facer A45
B2
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Coñecementos de proxectos autonómicos, estatais e internacionais de innovación docente
no eido das linguas estranxeiras


saber A35
B1


Contidos 


Tema  


- Introdución ás estratexias de innovación
docente no eido do ensino de linguas
estranxeiras 


. 


- Programas CLIC e semellantes nos ámbitos
autonómico, estatal e internacional 


. 


- Programas e plataformas informáticas
aplicables a contextos de innovación educativa
(software de tarefas baseadas en problemas,
blogs e web 2.0, plataformas de teleaprendizaje
en contextos de blended learning, etc.) 


. 


- Introdución á lingüística de corpus como fonte
de investigación en innovación educativa 


. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 9 0 0 18 27


Traballos de aula 14 0 0 48 62


Presentacións/exposicións 6 0 0 54 60


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia por parte do profesorado. 


Sesión maxistral Exposición dos contidos máis teóricos da materia por parte do profesorado. 


Traballos de aula Desenvolvemento de pequenas tarefas relativas á innovación docente por parte do alumnado. 


Presentacións/exposició
ns


Presentacións dun proxecto de innovación docente por parte do alumnado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Titorías presenciais individualizadas: Horario de atención do profesorado na Facultade de Filoloxía
e Tradución:
- Ana Elina Martínez Insua: despacho Newton 1
- Javier Pérez Guerra: despacho B43


Titorías virtuais:
- correo electrónico (véxase portada da guía docente)
- plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es


Presentacións/exposicións Titorías presenciais individualizadas: Horario de atención do profesorado na Facultade de Filoloxía
e Tradución:
- Ana Elina Martínez Insua: despacho Newton 1
- Javier Pérez Guerra: despacho B43


Titorías virtuais:
- correo electrónico (véxase portada da guía docente)
- plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral . 20


Traballos de aula . 40


Presentacións/exposicións . 40


Páxina 4 de 5







Outros comentarios e segunda convocatoria


A avaliación da segunda convocatoria (xullo) farase exclusivamente mediante unha proba escrita sobre os contidos da
materia.


Bibliografía. Fontes de información 


Entregarase bibliografía específica nas sesións docentes presenciais.


Publicaranse referencias bibliográficas na plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V09301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232
As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional/V02M066V09230
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V09401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232
As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional/V02M066V09230
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Prácticas Externas/V02M066V09301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V10101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barreira Arias, Alberto José


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e abarreira@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Traballos e proxectos 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,
proxecto...Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todo o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das
horas) ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais)
sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos
coñecementos e competencias acadadas polos alumnos/as na materia e terá unha ponderación de 10 puntos
(100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.
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MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
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M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.
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Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229●


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187●


Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804●


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


Páxina 2 de 6







 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29
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• Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Traballos de aula O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Resolución de problemas e/ou exercicios
de forma autónoma


O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30


Páxina 5 de 6







Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que non siga o procedemento de avaliación continua deberá realizar un traballo e un exame vinculados ambos
cos núcleos temáticos da disciplina, tendo o traballo un valor do 40% e o exame do 60%.


Bibliografía. Fontes de información 


LIBROS


Camps, Victoria (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


Caride, José A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.


Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


Colom, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


Delors, Jacques (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.


Esteve, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


Penac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


Puig, José Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.


Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.


Vázquez, Victoria; Escámez, Juan y García, Rafaela (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva


           pedagogía. Valencia: Brief.


REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


 


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.


Páxina 6 de 6







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V10102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A18
A20


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70
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Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V10103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Cid González, Antonio Pedro


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e antopedronio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


O currículum é o eixo sobre o que se desarrolla a labor educativa, tanto nos aspectos conceptuais
(concepcións, compoñentes, niveis,...)como nos procedimentos (procesos de deseño, posta en práctica,
avaliación,...). De ahí a importancia do dominio dos contidos que vamos a traballar neste módulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


Páxina 1 de 6







 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desarrollar proxectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar o currículum oficial ó contexto sociocultural.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A28
B1
B2


Programar e implementar os procesos de avaliación: coñecemento e habilidade de
implementación de procesos avaliadores.


saber
saber facer


A41
A45
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Empregar diferentes metodoloxías en función do proceso de ensino-aprendizaxe,
adecuando os aspectos, procesos e criterios metodolóxicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A35
B3


Establecer procesos de mellora do proceso de E/A: analizando a interacción
profesor-alumno como base para o establecemento de novas estratéxias de acción
programadora durante a realización do proceso de E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A8
A9


Construir e seleccionar materiais didácticos adecuandoos ó saber facer dos alumnos.


saber
saber facer


A38


Crear deseños curriculares según os diferentes modelos, proxectando, en cada caso, a
toma de decisións dunha forma auto-reflexiva e crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B3


Dominar as diferentes técnicas e tipos de avaliación responsabilizandose dos procesos
avaliativos.


saber facer
Saber estar / ser


A41
A45
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais e lexislativas 


Currículum e teorías curriculares.
Orientacións teóricas do currículum.
Modelos de currículum.
Bases lexislativas. 


2.- Organización de centros educativos. 


Organización do alumnado.
Organización do profesorado e liderazgo.
Organos colexiados do centro escolar.
Documentos institucionais. 


3.- Compoñentes didácticos. Competencias.
Obxectivos: tipos e redacción.
Contidos: selección e secuenciación.
Metodoloxía: principios e estratexias.
Actividades:organización da aula e secuenciación da actividade.
Recursos didácticos.
Avaliación do proceso de E/A. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33


Traballos de aula 11 22 33


Traballos e proxectos 0 2 2


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proxectos, metodoloxía activa e
colaborativa cuio obxectivo é que o alumno alcance o dominio duns contidos mediante a
realización dun proxecto que, seguindo a Edwards (2000) consta dos seguintes pasos: Planificación
da investigación, selección do tema, recollida da información, aplicación, análise dos datos,
informe, seguimento e avaliación
O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente o
longo do curso. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun producto escrito no ordenador.
O profesor ofrecerá posibles temáticas para este proxecto. A elaboración levarase a cabo a medida
que se aborden as diferentes unidades temáticas nas clases maxistrales. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realizaran se prácticas autónomas a traves das diferentes plataformas didácticas na busqueda de
información. 
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Sesión maxistral Durante as sesións maxistrais realizaranse as explicacións teóricas dos temas e aclararanse as
dúbidas surxidas na elaboración do proxecto correspondentes a cada tema abordado.
O alumno disporá dun texto base para o seguimento do programa así como dunha guia na
exposición das unidades temáticas. 


Traballos de aula Durante as clases presenciais faranse exercicios concretos coa finalidade de que o alumno adquira
e consolide determinados procedimentos que, mais tarde, deberá formalizar de xeito autónomo no
proxecto.
Neste senso o alumno presentar´ó final do curso as seguintes evidencias:
1.- redacción dunha orde do día para unha reunión de departamento.
2.- Redacción dunha acta de reunión semanal do deprtamento.
3.- Deseño dunha U.D. facendo especial énfase na metodoloxía e avaliación.
4.- Glosario de termos e mapa conceptual dos documentos traballados (extensión maxima 5 folios). 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Farase un seguimento dos traballos


Proxectos Farase un seguimento dos traballos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Calificaranse as actividades de aula para a comprobación da consolidación dos aprendizaxes
e para unha retroalimentación positiva. (1 punto). 


10


Proxectos Realización dunha U.D. para a que o profesor proporá temáticas pero o alumno poderá,
escoller temática e curso de implementación. 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria
Os criterios de corrección son:
1.- Utilización e dominio dos coñecementos dispoñibles nos documentos traballados, contraste e
fundamentación do aprendido.
2.- Comprensión das ideas básicas contidas nos materiais analizados e traballados.
3.- Elaboración da expresión.
4.- Capacidade receptiva para a mellora do rendimento académico.
5.- Crítica razoada de posicións e feitos fundamentais, argumentos, vocabulario propios da materia.
6.- Claridade expositiva e habilidade comunicadora.
7.- Estructura correcta na presentación do proxecto (seguir estructura con elementos prescriptivos).
8.- Calidade das aportacións e innovacións e compromiso nas tareas.


Bibliografía. Fontes de información 


Canton Mayo, I. y Pino Juste, M.R., Diseño y desarrollo del currículum, Alianza Editorial, 2011


Cid, A.P., Diseño y desarrollo del currículum.Manual de programación, Andavira, 2010


Antunez, S. y Gairin, J., La organización escolar. Práctica y fundamentos, Editorial Grao, 1996


Bandez Angel, J., Programación de unidades didácticas segun ambientes de aprendizaje, Inde, 2000


Barbera Albalat, V., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular, uela española, 1999


González González, M.T., Organización y gestión de centros escolares, Prentice-Hall, 2003


Herrera Lara, J.A.; Manjon, D.G. y Vidal, J.G., Guia para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria, EOS, 2005


Medina Rivilla, A. y Savador Mata, F., Didáctica general, Prentice-Hall, 2002


Rodriguez Dieguez, J.L., La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del profesor,
Aljibe, 2004


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas 


Materia Bases para a
Ensinanza e a
Aprendizaxe das
Linguas


     


Código V02M066V10233      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Sueiro Justel, Joaquín


Profesorado Sueiro Justel, Joaquín


Correo-e jsueiro@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso da ensinanza da Lingua e Literatura
Buscar, obter e procesar información, transformala en coñecemento e aplicala ao proceso da
ensinanza da Lingua e Literatura
Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas adaptadas aos estudantes
Adquirir estratexias para estimular o esforzo e a aprendizaxe dos estudantes
Adquirir criterios de elaboración e selección de materiais didácticos de Lingua e Literatura
Integrar a formación en TICs na ensinanza da Lingua e Literatura


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A12
A32
A33
A41
A42
B1
B2


Contidos 


Tema  
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1. A tarea docente no mundo contemporáneo 


2. O ensino-aprendizaxe de español e galego 


3. A ensinanza-aprendizaxe de linguas:
Introducción.


4. A ensinanza da literatura 


1.1. O papel do docente no mundo actual
1.2 O docente de linguas 
1.3. O docente de linguas proprias e extranxeiras 


2. 1. Breve consideración histórica 
2.2. O español e o galego coma L1 e L2 no mundo actual.


3.1 Adquisición vs aprendizaxe 
3.2.Diferencias entre ensinanza aprendizaxe da L1 e L2
3.3.Conceptos fundamentais do proceso de ensinanza-aprendizaxe de L1
e L2 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 8 0 3 24 32


Presentacións/exposicións 3 0 6 18 21


Traballos tutelados 2 0 9 18 20


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Presentación por parte do docente dos temas fundamentáis 


Presentacións/exposició
ns


exposición oral por parte do alumnado dos traballos realizados 


Traballos tutelados Elaboración dun traballo dirixido polo docente sobre un caso derivado dos ocontidos teóricos 


Actividades introdutorias Explicación por parte do docente do curso, metodoloxías, avaliación, etc. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións Dirixir individualmente o traballo que ten que realizar o/a alumno/a


Traballos tutelados Dirixir individualmente o traballo que ten que realizar o/a alumno/a


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Presentación do traballo realizado baixo a dirección do docente 30


Traballos tutelados Preparación e elaboración dun traballo baixo a dirección do docente. 70


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder ser avaliados pola elaboración e defensa dun traballo, o/a alumno/a deberá asistir alomenos a un 85% das aulas. 


Caso de non facelo, poderá optar por un exame de teórico-práctico dos contidos no mes de xullo. 


Bibliografía. Fontes de información 


Austin, J.L, Cómo hacer cosas con las palabras: palabras y acciones, Barcelona: Paidós, 1988


Candlin, C. N. y Murphy, D. (Eds.)., Language Learning Tasks. , Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1987


Coll, C. , Psicología y Currículo, Barcelona: Ediciones Paidós., 1987


Zanón, J. (coord.) , La enseñanza del español mediante tareas, Madrid: Edinumen, 1999


Richards, J. &; Rodgers, Th., Enfoques y mátodos en la enseñanza de idiomas, Cambridge University Press, 2003


Arrarte G, Las tecnologías de la información en la enseñanza del español, Madrid Arco Libros, 2011


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria 


Materia Didáctica da
Lingua e
Literatura na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V10234      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento Lingua española


Coordinador/a Sueiro Justel, Joaquín


Profesorado Sueiro Justel, Joaquín


Correo-e jsueiro@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contrastar co alumnado a experiencia docente de Secundaria e Bacharelato e de L2
Estudar o enfoque do ensino das Linguas Castelá e Galega en Secundaria e Bacharelato
Estudar o enfoque do ensino das Literaturas Galega e Española en Secundaria e Bacharelato
Analizar as perspectivas e metodoloxía da Lingua e Literatura en Secundaria e Bacharelato
Estratexias pedagóxicas e didácticas para co alumnado de Secundaria e Bacharelato
Analizar as posibilidades das TIC no ensino da Lingua e Literatura
Coller práctica e seguridade na avaliación e corrección en Lingua e Literatura.


saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A14
A18
A22
A32
A38
A40
B2
B3


Contidos 


Tema  
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1. A interdisciplinariedade e os contidos
transversais na clase de Lingua e Literatura.
2. Da competencia lingüística á competencia
comunicativa.
3. Lingua(s) e sociedade.
4. Principais metodoloxías de
ensinanza-aprendizaxe 
5. Aplicación dos estudos teóricos ó caso do
español e do galego
6. A literatura na aula de secundaria e
bacharelato 
7. A unidade didáctica e a programación de
lingua e literatura 


3.1.O Español e o galego no mundo
3.2. O español e o galego na Galiza. Implicacións metodolóxicas


4.1. Os chamados métodos tradicionais
4.2.Principais correntes metodolóxicas xurdidas na segunda metade do
século XX 
4.3. Cara un eclecticismo metodolóxico
5.1. Influencia dos factores extralingüísticos no proceso de aprendizaxe 
5.2 Exemplificacións dos procesos de aprendizaxe 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 12 0 3 36 48


Presentacións/exposicións 4 0 11 44 48


Traballos tutelados 8 0 2 16 24


Actividades introdutorias 1 0 4 4 5


Horas totais E: 125


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos principais temas do curso por parte do docente 


Presentacións/exposicións Presentación por parte do alumnado do traballo realizado sobre unha cuestión deribada dos
contidos da materia 


Traballos tutelados Realización dun traballo dirixido polo docente 


Actividades introdutorias Explicación do curso por parte do docente e encargo de lecturas introdutorias 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións realización dun traballo dirixido polo docente


Traballos tutelados realización dun traballo dirixido polo docente


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Presentación oral dun traballo realizado baixo a dirección do docente 30


Traballos tutelados Diseño, estruturación, organización e elaboración dun traballo dirixido polo docente 70


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para seren avaliados polo traballo e a súa defensa, os/as alumnos/as deberán asistir aolmenos ao 85% das aulas. Caso
contrario, deberán realizar un exame teórico-práctico no mes de xullo


Bibliografía. Fontes de información 


Cassany, D. , Enseñar lengua, Barcelona Grao, 1994


MAQUEO, A. M., Lengua, aprendizaje y enseñanza. El enfoque comunicativo: de la teoría a la práctica., México:
UNAM-LIMUSA Noriega Editores., 2004


centro virtual cervantes, , , 


González Gil María Dolores, CE BIBLIOGRÁFICO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA, DIDÁCTICA DE LA LITERATURA Y LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL, Cervantes, 2011


Bombini, Gustavo, Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura, Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2006


Alvarado Maite, Problemas de la enseñanza de lengua y literatura, Univertsidad de Quilmes, 2004


RUIZ BIKANDI, U., ABASCAL, M.D., CAMPS, A., LARRIGAN, L.M., MARGALLO, A.M.,MATEOS, M., MILIAN, M., R, Didáctica de la
Lengua Castellana y la Literatura., Barcelona Graò, 2011
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, Grupo Greal (Grupo de Investigación sobre la Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas) http://www.greal.cat, , 


, Darle a la Lengua (Felipe Zayas) http://www.fzayas.com/darlealalengua/, , 


Recomendacións 
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Guerra, Anxo


Profesorado Calvo Murás, Xosé Manuel
González Guerra, Anxo


Correo-e anxo@galegos.eu


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contrastar co alumnado a experiencia como profesores de secundaria e bacharelato saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
B2


2.Estudar o enfoque do ensino da Lingua Galega e Literatura en secundaria e bacharelato saber
saber facer


A4
B2


3. Analizar as perspectivas e metodoloxía da Lingua Galega e da Literatura en secundaria
e bacharelato.


saber
saber facer


A6
B3


4. Coller seguridade no trato co alumnado de secundaria e bacharelato en Lingua Galega
e Literatura


saber facer
Saber estar / ser


A8
B2


5. Analizar as posibilidades das TIC no ensino da Lingua Galega e Literatura en secundaria
e bacharelato


saber
saber facer


A40
B1


6. Coller práctica e seguridade na avaliación e corrección en Lingua Galega e Literatura en
secundaria e bacharelato


saber
saber facer


A12
A46
B2


Contidos 


Tema  
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CONTIDOS: 
- Anxo González:
Estratexias de aula, tics e literatura


1.- Recursos e estratexias do profesor na aula de Secundaria e
Bacharelato, Lingua Galega e Literatura.
Experiencias persoais e teoría.
2.- O DCB de Lingua Galega e Literatura e a Programación de
departamento. Plan lector e itinerarios de lectura na materia de Lingua
Galega e Literatura. Normativa e Plan do IES Sánchez Cantón.
3.- Plan TICs e recursos tics na materia de Lingua Galega e Literatura. O
proxecto Abalar. Experiencias.
4.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 1: poesía 1. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
5.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 1: poesía 2. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
6.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 2: prosa. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
7.- A avaliación na aula de Lingua galega e literatura.
Análise dos resultados nas aulas do Sánchez Cantón.


CONTIDOS: 
- Xosé Manuel Calvo:
Estratexias de aula, sociolingüística, lingua 


1.- Reflexións previas sobre o rol do profesor, o protagonismo do alumno e
o clima da aula.
2.- A interdisciplinariedade e os contidos transversais dende a clase de
Lingua e Literatura Galega.
3.- Lingüística e/ou sociolingüística.
4.- Lingua(s) e sociedade. Interrelacións e complexidade: a variación.
5.- Da competencia lingüística á competencia comunicativa.
6.- Das actitudes ás condutas lingüísticas.
7.- Coñecementos, procedementos e actitudes.
8.- Do oral á escrita.
9.- Da teoría á práctica.
10.- Actividades grupais e personalizadas.
11.- Comprensión, elaboración e (auto)corrección de textos.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Seminarios 30 90 120


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 30 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Seminarios Sesións segundo o calendario oficial
Facultade de Tradución
Profesor Anxo González:
Sesión 1.- Recursos e estratexias do profesorado na aula de Lingua Galega e Literatura.
Sesión 2.- DCB. Plan lector de Lingua Galega e Literatura. 
Sesión 3.- Plan TIC de Lingua Galega e Literatura. Abalar
Sesión 4.- Didáctica da Literatura Galega 1. A poesía social. 
Sesión 5.- Didáctica da Literatura Galega 2. A poesía amorosa.
Sesión 6.- Didáctica da Literatura Galega 3. Prosa.
Sesión 7.- A avaliación na clase de literatura.


Profesor Xosé Manuel Calvo:
Sesión 8.- Reflexións previas sobre o rol do profesor, o protagonismo do alumno e o clima da aula.
Sesión 9.- A interdisciplinariedade e os contidos transversais dende a clase de Lingua e Literatura
Galega.
Sesión 10.- Lingüística e/ou sociolingüística.
Das actitudes ás condutas lingüísticas.
Sesión 11.- Lingua(s) e sociedade. Interrelacións e complexidade: a variación.
Da competencia lingüística á competencia comunicativa.
Sesión 12- Coñecementos, procedementos e actitudes.
Do oral á escrita. 
Sesión 13.- Da teoría á práctica.
Actividades grupais e personalizadas.
Sesión 14.- Comprensión, elaboración e (auto)corrección de textos.


Anxo González Guerra-Xosé Manuel Calvo:
Sesión 15.- Avaliación do alumnado e da actividade. Conclusións finais.
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Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Atención personalizada durante o desenvolvemento dos seminarios, no email dos dous
profesores e na FAITIC.


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Atención personalizada durante o desenvolvemento dos seminarios, no email dos dous
profesores e na FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Seminarios Asistencia a todas as sesións e participación activa en todos os seminarios 80


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Corrección de traballos e solucións didácticas 20


Outros comentarios e segunda convocatoria


              Avaliación será continua a través do seguimento do alumno, para o que é imprescindible a asistencia ás sesións
presenciais e a colaboración nas actividades propostas.


A nota será numérica: de 0 a 10 


Temario do exame final, en caso de non asistir ás sesións e realizar as tarefas con aproveitamento:


1.   Os obxectivos de Lingua e literatura galega na ESO


2.   Os obxectivos de Lingua e literatura galega no bacharelato


3.   Criterios de avaliación de Lingua e literatura galega na ESO


4.   Criterios de avaliación de Lingua e literatura galega no Bacharelato


5.   As competencias básicas e as TIC na materia de Lingua galega e literatura


6.   A metodoloxía na materia de Lingua galega e literatura nos IES


7.  O plan lector na materia de Lingua galega e literatura


8.  Distribución dos contidos de Lingua galega e literatura na ESO e Bacharelato


 


Bibliografía. Fontes de información 


www.ogalego.eu 
http://www.edu.xunta.es/web/teachers
http://www.xunta.es/linguagalega/o_galego_nas_novas_tecnoloxias
http://www.edu.xunta.es/centros/iessanchezcanton/aulavirtual (como convidado)
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/
Material subido ao Faitic


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Avaliación será continua a través do seguimento do alumno, para o que é imprescindible a asistencia ás sesións presenciais
e a colaboración nas actividades propostas. Asi como a entrega puntual dos traballos e probas de avaliación.


A nota será numérica: de 0 a 10
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria 


Materia Didáctica da
Lingua e
Literatura
Castelá na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V10235      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Varela Portela, María Concepción


Profesorado Varela Portela, María Concepción


Correo-e m.concepcionvarela@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Os coñecementos filolóxicos non resultan suficientes na formación do futuro docente. Este debe saber como
aplicalos e transmitilos en función das diferentes situacións coas que se poida atopar. 
Nesta materia pretendemos aportar aos estudantes do máster as estratexias básicas para poder
desenvolverse axeitadamente na aula, co manexo de tódolos recursos que teñan ao seu alcance, para lograr
que os seus alumnos valoren a necesidade de estudar “Lingua e Literatura” e comprendan a importancia do
seu esforzo para obter a recompensa correspondente.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Páxina 3 de 8







Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como a
la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes
y profesionales del centro.
2 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.
3 Diseñar y desarrollar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
4 Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para
aprender por si mismo y con otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
5 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y
abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
6 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
7 Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
8 Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los
estudiantes.
9 Integrar la formación en comunicación audiovisual-multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
10 Conocer estrategias y procedimientos de evaluación y entender la evaluación como un
procedimiento de regulación del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.
11 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización
cursada.
12 Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de
decisiones. 
13 Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios.


Universidade de Vigo Guía Docente da materia


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A48
A49
B1
B2
B3
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Obxectivos da materia (xenéricos e específicos)
1 O obxectivo xeral é complementar a formación dos estudantes na dirección do cometido
profesional ao que se encamiña. Deste xeito deberán finalizar o curso cunha visión realista e
actualizada do profesor de Lingua Castelá e Literatura en Secundaria e adquirir as destrezas
que se especifican no apartado correspondente para poder empregalas nun futuro.
2 Entre os obxectivos máis específicos está o de suscitar interese pola profesión e ter
consciencia da necesidade da reciclaxe continua, que requirirá investigar e estar informado
constantemente das novidades que poidan xurdir.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  
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1. Fuentes curriculares, objetivos, contenidos y
criterios de evaluación en los DCB de las áreas
de lengua gallega y literatura y de lengua
castellana y Del DCB al aula: estrategias y
elementos de la programación didáctica en el
área de lengua castellana y literatura.
2. El trabajo con la oralidad y la escritura en
lengua castellana en la educación secundaria. 
3. Recursos bibliográficos, audiovisuales e
informáticos para la enseñanza y aprendizaje de
la lengua y la literatura castellana en la ESO y el
Bachillerato.
4. Análisis y diseño de actividades didácticas en
el área de lengua castellana y literatura.
5. La evaluación de los aprendizajes en el área
de lengua castellana y su literatura: criterios e
instrumentos.
6. 6.Diseño de unidades didácticas para enseñar
lengua y literatura castellana en la educación
secundaria


DESARROLLO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO EN EL AULA
1. El trabajo con la oralidad y la escritura en Lengua castellana y
Literatura:
1.1 Literatura
1.2 Lengua
1.3 Didáctica de la expresión oral
1.4 Didáctica de la escritura
1.5 Tipologías textuales
1.6 Las habilidades comunicativas Técnicas dramáticas. 
1.7. El análisis crítico del discurso y su aprovechamiento en el aula. 
2. Recursos bibliográficos, audiovisuales e informáticos:
2.1. Herramientas tradicionales
2.1.1. Libros de lectura
2.1.2. La prensa
2.1.4. Bibliotecas escolares (*Contémplase a posibilidade de visitar unha
biblioteca escolar para desenvolver as actividades correspondentes in situ)
2.1.5. Otros recursos
2.2. Audiovisuales
2.2.1. Publicidad
2.2.2. CD audio
2.2.3. Cine y TV
2.3. Informáticos
2.3.1. Internet. 
2.3.2. Nuevos géneros discursivos en Internet.
2.3.2. La Webquest
2.3.3. El Messenger
2.3.4. El blog
2.3.5. Aula virtual
3. Análisis y diseño de actividades didácticas
3.1. Formación del profesorado y práctica docente. 
3.2. La motivación 
3.3. La secuencia por tareas
3.4. Los proyectos de lectura.
3.5. Educación en valores 
3.6. Diseño de actividades.
3.7. Evaluación y adecuación de actividades. 
4. La evaluación
5 y 6. DCB y Unidades Didácticas
5.1. Introducción. Estructura y conceptos. 
5.2. Contextualización..
5.3.DCB. Currículos ESO 
5.4. DCB. Currículum Bachillerato.
5.5. Competencias.
5.6. Contenidos y objetivos.
5.7. Actividades.
5.8. Evaluación.
5.9. Medidas de atención a la diversidad.
5.10. Unidades Didácticas y proyecto Interdisciplinar.
5.11. Unidades Didácticas: Programación de Departamento y Memoria
anual.
5.12. Unidades didácticas y su relación con el PEC.
5.13. Las actividades extraescolares.
5.14. Unidades Didácticas interdisciplinares. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Outros 30 120 150


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición
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Outros Distribución das clases Horas presenciais Horas de traballo autónomo Total
Clases teóricas 15 minutos por sesión 
Actividades prácticas de aula 45 minutos por sesión 
Actividades de deseño e organización 20 minutos por sesión 


Análise de materiais didácticos impresos 20 minutos por sesión 
Traballo con aplicacións on-line de interés didáctico 20 minutos por sesión 
TOTAL 2 horas por sesión X 15 sesións 


Atención personalizada 


 Descrición


Outros
Distribución das clases Horas presenciais Horas de traballo autónomo Total
Clases teóricas 15 minutos por sesión 
Actividades prácticas de aula 45 minutos por sesión 
Actividades de deseño e organización 20 minutos por sesión 


Análise de materiais didácticos impresos 20 minutos por sesión 
Traballo con aplicacións on-line de interés didáctico 20 minutos por sesión 
TOTAL 2 horas por sesión X 15 sesións 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros Criterios principais de cualificación Tipo de instrumento/proba Ponderación


* Adquisición das competencias básicas Diario de clase 4


* Análise e deseño de unidades didácticas relacionadas coa materia Elaboración dunha Unidade
Didáctica* 3


* Dominio dos recursos bibliográficos, audiovisuais e informáticos Entrega de traballos e actividades
periódicamente 2


*Participación e actitude do alumnado na aula Seguimento na aula 1


**De non ter cualificación nas probas mencionadas, o alumno poderá ser avaliado de todo o anterior
nunha proba final Exame final 100


100


Outros comentarios e segunda convocatoria


Criterios principais de cualificación Tipo de instrumento/proba Ponderación


* Adquisición das competencias básicas Diario de clase 4


* Análise e deseño de unidades didácticas
relacionadas coa materia


Elaboración dunha Unidade Didáctica* 3


* Dominio dos recursos bibliográficos, audiovisuais
e informáticos


Entrega de traballos e actividades
periódicamente


2


*Participación e actitude do alumnado na aula Seguimento na aula 1


**De non ter cualificación nas probas mencionadas,
o alumno poderá ser avaliado de todo o anterior
nunha proba final 


Exame final 100


*O deseño da unidade didáctica conterá os apartados que inclúe o esquema básico da LOE para as programacións didácticas,
pero ademais incorporaranse necesariamente contidos relacionados cos seguintes bloques:


•       Literatura


•       Gramática


•       Oralidad


•       Educación en valores


Entre as actividades deseñadas non poden faltar algunhas ferramentas e técnicas coas que traballaremos na clase:


•       Webquest ou cazatesoros (a escoller)
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•       Hotpotatoes


•       Prensa ou publicidade (a escoller)


•       Uso da biblioteca escolar


Os recursos deben ser variados e non limitarse ao bolígrafo e o papel.


Bibliografía. Fontes de información 


Se lle entregará ao alumnado ao comezo de cada unidade


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Investigación e Innovación na Área das Linguas 


Materia Investigación e
Innovación na
Área das Linguas


     


Código V02M066V10237      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, María Rosa


Profesorado Pérez Rodríguez, María Rosa


Correo-e rosa@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Introdución á investigación na área das linguas, enfocada especialmente á mellora e innovación docente das
linguas (e literaturas) no ensino secundario. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación


saber A12


Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade
lingüística e as súas implicacións educativas.


saber A31


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber A40


Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un
procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.


saber A41


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber A42


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e
expor alternativas e solucións.


saber A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e
ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber A45


Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión
sobre a práctica.


saber A49


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos,
incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1
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Contidos 


Tema  


1. A innovación docente na área das linguas Contidos e métodos. 


2. Aplicación das novas tecnoloxías ao ensino de
linguas. 


Recursos en internet. Ensino virtual. 


3. A avaliación no proceso de ensino-aprendizaxe Tipos de avaliación. Que e como avaliar.
Avaliar para ensinar, avaliar para cualificar.


4. A investigación en educación Investigación en linguas: temas, métodos. Investigación como recurso de
innovación educativa. Os estudios de caso. 


5. Como escribir un traballo de investigación Selección de tema, busca e organización de datos, normas de
presentación do texto. 


6. Como preparar unha presentación oral Presentación de traballos científicos e defensa de traballos académicos. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 1 2 4


Resolución de problemas
e/ou exercicios


8 0 2 16 24


Presentacións/exposicións 2 0 10 20 22


Titoría en grupo 2 0 3 6 8


Sesión maxistral 12 0 3 36 48


Traballos e proxectos 4 0 10 40 44


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Detección dos coñecementos previos do alumnado e dos seus intereses e motivacións.
Presentación dos obxectivos e contidos da materia. Aclarar os criterios de avaliación. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Formulación e resolución de problemas en pequenos grupos. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e os demáis estudantes dos resultados dun
traballo individual dirixido polo docente. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumnado mantén co profesorado da materia para
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun 
traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou
exercicios


O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Presentacións/exposicións O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Titoría en grupo O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Traballos e proxectos O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións O alumnado fará unha presentación oral ante o grupo dun traballo escrito
previamente entregado ao docente. 


50
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Traballos e proxectos O alumnado presentará un traballo escrito, individual, sobre un tema que acordará
co docente da materia. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Quen non acade o aprobado na primeira edición deberá someterse ao mesmo sistema de avaliación na segunda (xullo):
presentará un traballo escrito, individual, sobre un tema que acordará co docente da materia e, ademáis, fará unha
presentación oral deste ante o docente e, se é o caso, outros membros do grupo.


Bibliografía. Fontes de información 


Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya, Cómo presentar un trabajo académico.
Dispoñíbel en liña: (última consulta: 20/07/2012).


Servicio de Biblioteca de la Universidad de La Laguna, Cómo elaborar un trabajo. Dispoñíbel en liña: (última consulta:
20/07/2012). 
Walker, Melissa (1992): Writing research papers. New York: W W Norton & Co Inc. Citado pola edición española: Cómo
escribir trabajos de investigación. Traducido por José A. Álvarez.  Barcelona: Gedisa, 2000.


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Non hai recomendacións.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V10301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas/V02M066V10233
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria/V02M066V10235
Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria/V02M066V10234
Didáctica da Lingua e Literatura Galega na Educación Secundaria/V02M066V10236
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V10103
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V10104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V10401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 
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 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas/V02M066V10233
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria/V02M066V10235
Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria/V02M066V10234
Didáctica da Lingua e Literatura Galega na Educación Secundaria/V02M066V10236
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V10103
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101
Prácticas Externas/V02M066V10301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V10104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V02101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ojea Rúa, Manuel


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e moxea@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A1
A2
A5


Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7


Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.


saber
saber facer


A42
A43
A44
A48
A49
B3


Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría. saber
saber facer


B1
B2
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Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.


saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor
titorial.


saber
saber facer


A10
A11


Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos
así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A15
A30


Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1


Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.


saber
saber facer


A5
A6
A11
A12
B1


Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A7
A8
A36
A37


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B2
B3


Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A19
A20
A21


Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A11
A12
A22
A23
A24
A25
A26
A27


Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. saber
saber facer
Saber estar / ser


A28
A29
A30
A31


Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A26
A27
A28
A29
B1
B2


Contidos 
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Tema  


Bases conceptuais do ámbito disciplinar. Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 


Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 


Bases lexislativas da orientación e función tutorial. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas dificultades de aprendizaxe e
da atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a
atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a atención á diversidade. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions
curriculares. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions curriculares. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. Estratexias e
técnicas de orientación na tutoría. 


A participación das familias en centros e a súa
orientación. 


A participación das familias en centros e a súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 24 36


Resolución de problemas e/ou exercicios 14 20 34


Traballos tutelados 1 13.5 14.5


Outros 0 2 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Outras 0 0 0


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 0 0


Traballos e proxectos 0 0 0


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Aportacións teóricas. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realización de exercicios. 


Traballos tutelados Traballo materia. 


Outros Dossier. 


Actividades
introdutorias


Actividades introductorias. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas
e/ou exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outras Participación directa nas clases. Asistencia e participación. 20
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Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividades de aula: Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e
da posta en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Traballos e proxectos Traballo da materia: Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade,
innovación, actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y
valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables
de la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


Páxina 3 de 6







 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Promover acciones de educación afectivoemocional, en valores e formación ciudadana. saber
saber facer
Saber estar / ser


A26


2. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y
la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la
educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de
las personas con discapacidad.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A28


3. Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales saber
saber facer
Saber estar / ser


A19


4. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país saber
saber facer


A24


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. Sistema educativo. los
agentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) y su evolución. 


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 14 12 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


Sesión maxistral 14 7.5 21.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Sesión maxistral El profesorado presentará los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Traballos de
aula


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20
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Traballos de aula Intervenciones y actividades prácticas 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajos 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Del Pozo, M.M. (Ed.) (2009). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Biblioteca Nueva.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Sarramona, J. (2000). Teoría de la educación. Barcelona: Ariel
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Trilla, J. (1993). La educación fuera de la escuela. Barcelona: Ariel.
Vázquez, V.; Escámez, J. e García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
REVISTAS
Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación.
Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de
Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


ía Docente a materia


NOTA:


Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas.


Recomendacións 
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Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V02102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V02103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ricoy Lorenzo, María Carmen


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e cricoy@uvigo.es


Web http://http://mpe.uvigo.es/index.php?lang=es 


Descrición
xeral


O Máster de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas da
Universidade de Vigo é de tipo profesionalizante e ten carácter oficial. Por tanto este máster, como os da súa
clase, desembocará na adquisición dun título universitario da área de Educación. A formación neste máster
está orientada a capacitar aos licenciados, arquitectos, inxeneiros e graduados en áreas específicas
(xeografía e histórica, tecnoloxía e informática, etc.) para desenvolver o labor como profesores/as de
secundaria.
O seu contido curricular no plano de estudos agrúpase ao redor de tres módulos (común, específico e
prácticum), cun total de 60 créditos anuais. A materia de Deseño Curricular e Organización de Centros
Educativos forma parte do módulo común, ten carácter obrigatorio e conta con 4,5 créditos ECTS. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito disciplinar. saber A1
A2


Dispor dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos
didáctico-organizativos sobre os que asente a práctica docente.


saber A1
A2


Contar cunha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades útiles para o
desenvolvemento da actividade docente.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A10
B1


Coñecer a lexislación da educacións secundaria obrigatoria, bacharelatos, formación
profesional e ensino de idiomas.


saber A13
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Ser capaz de identificar e aplicar os elementos didácticos o proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber
saber facer


A6
A9
A10
A21
A27
B1
B2


Identificar e promover modelos de liderato democráticos. saber
saber facer


A10
B3


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinais e multidisciplinais.


saber facer
Saber estar / ser


A16
B3


Ser capaz de promover o traballo en grupo do alumnado e compañeiros. saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
B3


Deseñar, producir e avaliar materiais curriculares. saber facer A18
A22
B2


Ser capaz de deseñar, planificar e avaliar proxectos e programas curriculares. saber facer A21
B1


Ser conscientes da importancia da comunicación e dos procedementos dialóxicos na
efectividade dos procesos de ensino-aprendizaxe.


saber facer
Saber estar / ser


A4
A9
A23
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica: Modelos de ensinanza e de currículo.
Modelos de liderazgo en educación e traballo en equipo. 


Estrutura e organización do ensino na Etapa de E.
Secundaria: 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum. 


Compoñentes didácticos e organizativos (deseño
didáctico): 


obxectivos, competencias, contidos, actividades, metodoloxía, principios e
estratexias, recursos didácticos, organización da aula, avaliación do
proceso de ensinanza-aprendizaxe, etc. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 25 33.5


Traballos de
aula


6 0 0 15 21


Metodoloxías
integradas


7 0 0 20 27


Traballos
tutelados


1 0 0 25 26


Cartafol/dossier 0 0 0 5 5


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral da docente apoiada en recursos didácticos, particularmente en medios audiovisuais
e TIC, así coma en diferentes estratexias dirixidas a acaptar a atención do alumnado e a motivalo. 


Traballos de aula Realización de actividades na aula baixo as directrices da profesora. O seu desenvolvemento
estará vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Metodoloxías integradas Desenvolvemento de diferentes actividades a partir da integración de prácticas con TIC,
microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Traballos tutelados A partir da proposta e directrices da profesora o alumnado desenvolverá un traballo monográfico
titelado sobre algunha parte dos contidos da materia que se vinculará na sua maior parte co
traballo autónomo. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Metodoloxías
integradas


Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia/seguimento das clases e participación. Ata 20


Traballos de aula Valoraranse a implicación e adecuación de actividades relacionadas coa parte teórica e
práctica da materia desenvoltas polo alumno/a na aula. 


Ata 10


Traballos tutelados Valorarase o documento do traballo monográfico presentado (en soporte impreso ou
dixital, segundo indicación do profesorado), estrutura e calidade do contido, emprego
axeitado de termos técnicos, orixinalidade, grao de innovación refletido e actualización
documental plasmada. 


Ata 40


Metodoloxías
integradas


Valorarase o desenvolvemento de competencias a partir da integración de prácticas
con TIC, microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Ata 25


Cartafol/dossier Valorarase a organización, calidade global do proceso de aprendizaxe e adquisición de
competencias e coñecementos reflectidos a través do eporfolio. 


Ata 0,5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic e tamén
é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: 
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O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
•    Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
•    De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008).  Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
•    Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill
•    Moral. C. (2010). Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza. Madrid: Pirámide.
•    Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


-    Aula Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177
-    Aula de Innovación Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178
-    Contextos Educativos.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328
-    Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-    Escuela Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511
-    Educación XX1.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
-    Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496
-    Estudios Sobre Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907
-    Praxis Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117
-    Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-    Qurriculum.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094
-    Revista Complutense de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127
-    Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-    Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS


-    Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-    CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria 


Materia A Ciencia e a súa
Metodoloxía para
Profesorado de
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V02201      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Álvarez Lires, María Mercedes


Profesorado Álvarez Lires, María Mercedes


Correo-e lires@uvigo.es


Web   
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica. 


Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos
principios implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla
consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”. 


O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.


Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 
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 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 
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 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 
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O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 


Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 


Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 8 24 32


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Presentación da materia e exposición de contidos 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Outros comentarios e segunda convocatoria
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres.Para obter unha avaliación positiva é preciso
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares.O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.
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O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a González González, Paulino


Profesorado González González, Paulino


Correo-e pauliglez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia de Tecnoloxía e Informática para o profesorado de Educación Secundaria plantéxase, neste
mestradro, como un complemento de formación dos futuros profesores de Tecnoloxía e Informática, que,
provenientes de distintos ámbitos científicos, deben coñecer a ampla variedade de contidos que se cursan
nos respectivos ensinos da Educación Secundaria. Preténdese, polo tanto, potenciar nos futuros docentes as
competencias básicas que logo eles mesmos terán que desenvolver nos seus alumnos de Educación
Secundaria, e así ser capaces de deseñar programas de actividades e de traballo que axuden aos seus
futuros alumnos a alcanzalas. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente
correspondente.


saber A1
A5


2. Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa,audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4
A8


3. Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. Saber estar /
ser


A16


4. Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer A17


5. Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
entornos educativos novos ou pouco coñecidos.


saber facer A18


6. Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
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7. Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32


8. Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. saber A33


9. Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas
para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A34


10. Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos
curriculares


saber A35


11. Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das
materias correspondentes.


saber A36


12. Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. saber facer A37


13. Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. saber A38


14. Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


Saber estar /
ser


A40


15. Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber A43


16. Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


17. Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


18. Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


1. Análise do currículo e recursos para a
aprendizaxe. 


2. Materiais de uso técnico. Estruturas. 


3. Máquinas e mecanismos. Electricidade e
electrónica. 


4. Control automático e robótica. Neumática e
hidráulica. 


5. Sistemas de comunicación: telefonía, radio e
TV 


6. Tecnoloxía e sociedade 


7. Manexo de simuladores: eléctricos,
electrónicos, mecánicos e neumáticos. 


8. Hardware e sistemas operativos. Internet e
redes informáticas. 


9. Seguridade cos equipos informáticos 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 12 0 0 23 35


Prácticas en aulas de
informática


5 0 0 25 30


Traballos tutelados 3 0 0 6 9


Presentacións/exposicións 5 0 0 30 35


Horas totais E: 109


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.36 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dos traballos a desenvolver polos estudantes. 


Prácticas en aulas de
informática


Manexo e avaliación de simuladores eléctricos, electrónicos, mecánicos e neumáticos de interés
didáctico 
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Traballos tutelados Actividades tuteladas: elaboración de traballos, actividades de avaliación 


Presentacións/exposicións Actividades de concreción e avaliación de contidos. Selección de contidos por cursos. Presentación
e discusión 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Prácticas en aulas de informática A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Nº de asistencias (excepcionalmente admítese a ausencia a 2 sesións),
calidade do discurso nas intervencións e/ou debates, emprego progresivo e
axeitado de termos técnicos. 


15


Presentacións/exposicións Presentación, calidade do contido, emprego axeitado de termos técnicos e
innovación. Exposición axeitada 


30


Prácticas en aulas de informática Análise e avaliación de simuladores. Organización, calidade e coherencia do
conxunto do contido e entrega en prazo. 


25


Traballos tutelados Traballos relacionados coas actividades de concreción e avaliación de
contidos. 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a duas sesións.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.
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- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Bibliografía. Fontes de información 


O profesor facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma Faitic poderanse consultar diversos materias e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Ao longo do curso indicaranse materiais complementarios recomendados para a preparación da materia: libros, revistas e
páxinas web de libre acceso, etc.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


 ·          Silva, F. (2005) Tecnología Industrial I. Madrid: McGraw-Hill.


·          Val S., González J., Ibañez J., Huertas J.L., Torres S.. (2005). Tecnología Industrial II. Madrid: McGraw-Hill.


·          Guash Vallcorba M.,.Borrego Roncal M, Jordan Arias J.. Electrotecnia. (2008). Madrid: McGraw-Hill.


·          Vejo P.. Tecnología. (2006). Madrid: McGraw-Hill.


·          García P., Ferro M., Ali I. (2008). Tecnología de la Información y la Comunicación. Madrid: Anaya


 


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


·          Barón M. (2004) Enseñar y aprender tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


·          Marpegán C.M., Mandón M.J., Pintos J.C. (2009). El placer de enseñar tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


·          Abad J.J. (1997)  Ciencia, tecnología y sociedad. Madrid: McGrawHill.


·          Vazquez Alonso A. (2010) Didáctica de la Tecnología. Madrid. Síntesis


 


PAGINAS WEB


·          Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad.  http://www.revistacts.net/


·          Recursos para las áreas de Tecnología ESO, Tecnología Industrial y Electrotecnia:  http://www.areatecnologia.com/


·          Fundación española para la Ciencia y Tecnología: http://www.fecyt.es/


·          En los resúmenes de cada uno de los temas tratados en el programa (en Faitic), se incluyen una relación de páginas
web con contenidos relativos a dichos temas.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria 


Materia Didáctica da
Tecnoloxía e
Informática na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V02211      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Antonio


Profesorado Pérez Rodríguez, José Antonio
Sanchez Cantón, Jesús M.


Correo-e jose.a.perez@edu.xunta.es


Web http://http://faitic.uvigo.es/index.php?option=com_faitic_acceso_cursos&Itemid=67&lang=gl 


Descrición
xeral


A Didáctica da tecnoloxía e da informática comprende a experiencia reflexionada da práctica docente nesta
materia incorporando os resultados da investigación levada a cabo pola comunidade científica. Nesta altura,
a didáctica da tecnoloxía forma parte dun conxunto amplo de coñecemento recollido na didáctica das
ciencias. Lonxe de constituir un conxunto de normas prácticas e protocolos de actuación a didáctica pasa a
ser progresivamente un corpo de coñecementos e como tal pode tratarse como calquera outra materia do
currículo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os modelos didácticos existentes. saber
saber facer


A1
A2
B1
B2
B3


Desenvolver criterios persoais sobre os diferentes modelos saber facer B1
B2
B3


Ser quen de elaborar actividades de ensinanza-aprendizaxe de acordo cos obxectivos e
criterios de avaliación propostos


saber
saber facer


A6
A10
B1
B2
B3
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Ser quen de elaborar un modelo de avaliación para unha unidade didáctica. saber
saber facer


A3
B1
B2
B3


Desenvolver criterios persoais sobre os diferentes modelos saber
saber facer


A3
B1
B2
B3


Ser quen de atopar, seleccionar e transformar recursos didácticos de diferente tipo saber
saber facer


A8
A10


Elaborar actividades e tarefas de profesor e alumnado saber
saber facer


A21
A37
A38
B1
B2
B3


Valorar a importancia dos plans de xestión da calidade nos centros educativos saber
saber facer


A13
B1
B2
B3


Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados saber
saber facer
Saber estar / ser


A40
B1
B2
B3


Transformar os currículos en programas de actividades de traballo. saber
saber facer


A1
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Tecnoloxía, ciencia e técnica. Historia da ensinanza de la tecnoloxía
Razóns que xustifican a súa presenza no currículo de secundaria. 


Modelos didácticos Académico
Resolución de problemas.
Desenvolvemento de proxectos.
Criterios de valoración dos modelos didácticos. 


O currículo Obxectivos 
Competencias
Contidos
Criterios de avaliación 


Unidade didactica Aspectos que debe contemplar.


A avaliación en tecnoloxía Avaliación inicial, formativa e final
Criterios de avalaición
Instrumentos de avaliación.
Proceso da avaliación
A cualifiación 


Os departamentos didácticos. Finalidade
Composición
Misión


A calidade no sistema educativo. Enfoque
Política
Planificación
Responsabilidade 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 10 20 30


Traballos de aula 8 32 40


Presentacións/exposicións 12 48 60
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Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


0 10 10


Traballos e proxectos 0 5 5


Estudo de casos/análise de situacións 0 5 5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Traballos de aula Elaboración de activides de ensinanza-aprendizaxe cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual ou en grupo dos traballos elaborados . 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos de aula
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Presentacións/exposicións
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Asistencia regular a clase. 
Puntualidade. 
Axustase a temporalidade prevista. 
Utilización da terminoloxía axeitada .
Axustarse aos criterios de avaliación de cada actividade
prevista.
Aplicación de ferramentas TIC 
Manexo de técnicas e métodos da especialidade. 


30
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Presentacións/exposicións Tratamento e profundidade dos contidos teóricos
aplicados a práctica. 


Emprego axeitado de termos relacionados coa materia. 


Entrega en prazo das actividades. 


Traballo en equipo se fose o caso 
Defensa do traballo desenvolvido. 


Contempla os criterios previstos na comunicación da
actividade.


Segue un orde na presentación 


30


Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


Calidade e coherencia do conxunto de contidos. 


Uso de bibliografía. 


Entrega en prazo. 


Contempla os contidos da materia. 


Estrutura interna dos documentos. 


10


Traballos e proxectos Calidade e coherencia do conxunto de contidos. 
Uso de bibliografía. 
Entrega en prazo. 
Contempla os contidos da materia. 
Estrutura interna dos documentos. 


20


Estudo de casos/análise de situacións Exposición de forma ordenada 
Orixinalidade nas presentación 
Aplicación de ferramentas TIC 
Manexo de técnicas innovadoras 
Utilización da terminoloxía axeitada. 
Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.


·         Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill


·         Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


·         Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria


·         Lexislación do Bacharelato de Galicia


·         Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest


·         Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrotécnia de Peter Bastión y otros. Akal


·         Programación por competencias, formación y práctica. Mª Julia Roldán Arredondo y otros. Pearson


·         Problemas y cuestiones de tecnología industrial. Antonio Domínguez y otros. Averroes


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


·         Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?
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·         Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.http://dialneunirioja.es/servlet/revista?


·         Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Qurriculum.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista Complutense de Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista REEA http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía 


Materia Organización da
Aula-Obradoiro
de Tecnoloxía


     


Código O02M066V02212      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Antonio


Profesorado Pérez Rodríguez, José Antonio
Sanchez Cantón, Jesús M.


Correo-e jose.a.perez@edu.xunta.es


Web http://faitic.uvigo.es/ 


Descrición
xeral


A materia de "Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía" plantéxase, neste master, como un
complemento específico de formación do futuro profesorado na área de Tecnoloxía da ESO, Tecnoloxía
Industrial, Electrotecnía e informática, que, proveniente de distintos ámbitos científicos e tecnolóxicos, deben
coñecer unha ampla variedade de contidos que se cursan nos respectivos ensinos da Educación Secundaria e
Bacharelato, coa idea de potenciar nos futuros docentes as competencias necesarias para o
desenvolvemento da súa labor docente, e así ser capaces de deseñar e programar actividades e proxectos
propias desta materia. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contextualizar o currículo que se imparta no centro docente. saber
saber facer


A1
A5
A13
A19
A24
A29
A32
A35
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto en equipo como individuais
adaptadas a a diversidade do alumnado


saber
saber facer


A2
A6
A8
A19
A21
A22
A25
A27
A31
A35
A36
A37
A38
A41
B1
B2


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención a equidade,
educación emocional e valores.


saber
Saber estar / ser


A3
A7
A9
A19
A20
A21
A26
A27
A28
A39


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do alumnado e promover a súa capacidade
para aprender a aprender


saber A2
A8
A12
A16
A17
A18
A19
A20
B3


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que fagan do centro un lugar de
participación e cultura


saber
saber facer


A3
A10
A11
A14
A16
A25
A30
A32
A39
B3


Elaborar actividades de formación aplicando diferentes metodoloxías. saber facer A2
A3
A4
A6
A10
A16
A21
A27
A38
B1


Valorar a importancia dos orzamentos e aproveitamento dos recursos dispoñibles no
departamento.


saber A13
A17
A25
A31
A38
B2
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Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados. saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A25
A31
A35
A36
A37
A38
A40
B1
B2
B3


Transmitir con precisión os coñecementos e ideas sobre o proceso de avaliación
contemplqndo cada un dos seus aspectos.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A12
A15
B3


Contidos 


Tema  


Recursos propios da aula taller - Normas de funcionamento: orden, seguridade e limpeza
- Aproveitamento do material e reciclaxe.
- Manexo correcto das ferramentas e útiles propios do taller.
- Recursos multimedia e ON-LINE para o aula taller de tecnoloxía.


Equipamentos específicos da área de tecnoloxía. - Biblioteca de apoio, e recursos educativos da web.
- Equipamento informático e medios audiovisuais
- Equipamentos eléctrico-electrónico
- Equipamento mecánico
- Manexo e uso das ferramentas
- Precaucións na utilización do instrumental de medida 


Planificación e distribución dos espazos
operativos da aula taller. 


- Distribución da aula para a realización de traballos individuais
- Distribución da aula para a realización traballos en equipo
- Manexo dos medios audiovisuais e informáticos


Desenvolvemento do traballo na aula taller - Planificación,e desenvolvemento de actividades utilizando o método e
observación
- Planificación, desenvolvemento e realización de proxectos técnicos
- Interacción entre os diferentes bloques de contidos 


Uso e mantemento da ferramenta en función do
seu manexo( manual,automático) e a súa
constitucións(mecánica, eléctrica, pneumática
etc). 


- Manexo das diferentes ferramentas
- Medidas de seguridade a nivel individual e colectivo.


Uso e mantemento de equipos de medición,
control e informáticos.


-Equipos de medición básicos da ESO.
-Equipos de control e medida do bacharelato.
-Equipos informáticos.
Procesos de medida.
Rexistro sistemático das mesmas.
Uso de escalas de lectura, precisión da medida.
Cálculo de magnitiudes.
Comparación de resultados medidos e calculados. 


Planificación e desenvolvemento de habilidades
e técnicas de traballo. 


Elaboración de plantillas para o desenvolvemento de actividades propias
da aula taller de tecnoloxía.
Propostas e avaliación.
O traballo manual como factor de desenvolvemento persoal.
Métodos de traballo na aula-taller. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Sesión maxistral 3 6 9


Prácticas de laboratorio 20 60 80


Presentacións/exposicións 7 28 35


Observación sistemática 0 1 1


Traballos e proxectos 0 15 15


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 10 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Prácticas de laboratorio Desenvolvemento de proxectos técnicos relacionados cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual das memorias técnicas dos proyectos realizados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Sesión maxistral
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Prácticas de laboratorio
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Observación sistemática
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos e proxectos
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.
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Resolución de problemas e/ou
exercicios ? Titorización individual: Ao final das clases.


? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición de forma ordenada 
Orixinalidade nas presentación
Aplicación de ferramentas TIC
Manexo de técnicas innovadoras 
Utilización da terminoloxía axeitada.
Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Prácticas de laboratorio Asistencia regular a clase.
Axustase a temporalidade prevista.
Utilización da terminoloxía axeitada 
Aplicación de ferramentas TIC
Manexo de técnicas e métodos da especialidade.
Puntualidade.
Tratamento e profundidade dos contidos teóricos aplicados a práctica.
Emprego axeitado de termos relacionados coa materia.
Entrega en prazo das actividades.
Traballo en equipo
Contempla as normas de seguridade
Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller
Organización, división do traballo. 


50


Traballos e proxectos Calidade e coherencia do conxunto de contidos.
Uso de bibliografía.
Entrega en prazo.
Participación nos distintos proxectos técnicos.
Contempla os contidos da materia.
Estrutura interna dos documentos.


30


Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de propostas teóricas relacionadas cos contidos da
materia. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar ata 20% das sesións presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polas profesoras na clase e é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


·         Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
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·         Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill


·         Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


·         Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria


·         Lexislación do Bacharelato de Galicia


·         Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest


·         Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrotécnia de Peter Bastión y otros. Akal


·         Programación por competencias, formación y práctica. Mª Julia Roldán Arredondo y otros. Pearson


·         Problemas y cuestiones de tecnología industrial. Antonio Domínguez y otros. Averroes


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


·         Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177


·         Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178


·         Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328


·         Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


·         Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511


·         Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454


·         Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496


·         Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907


·         Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117


·         Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


·         Qurriculum.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094


·         Revista Complutense de Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127


·         Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


·         Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


·         Revista REEA http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Investigación e Innovación na Educación Secundaria 


Materia Investigación e
Innovación na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V02205      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Membiela Iglesia, Pedro


Profesorado Membiela Iglesia, Pedro


Correo-e membiela@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40


Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


20


Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


40


Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na correspondente ao mes
de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán
con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais 


Materia Deseño de
Investigacións e
Propostas
Innovadoras en
Ciencias
Experimentais


     


Código O02M066V02206      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación
Dpto. Externo


Coordinador/a Michinel Álvarez, Humberto Javier


Profesorado Arias Correa, Azucena
Michinel Álvarez, Humberto Javier


Correo-e hmichinel@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A metodoloxía de investigación é a ferramenta que permite desenvolver coñecemento baseándose en
criterios estandarizados e transversais que permiten que sexa comunicable en diferentes campos e
disciplinas. Así mesmo, a investigación é un elemento básico no proceso de innovación educativa,
realimentándose entre ambas para xerar coñecemento e novas propostas que permitan mellorar o proceso
de aprendizaxe.
Dentro deste marco os contidos desta materia buscan promover no educador a procura de propostas
innovadoras e que respondan á realidade, permitindo mellorar a práctica docente a través da investigación
na aula. As bases deste proceso atópanse na investigación-acción, a cal integra no docente tres roles
fundamentais: ou de investigador, observador e educador; dándose para iso tres elementos básicos:
(1) o compromiso de pór sistematicamente en cuestión ou ensino impartido por un mesmo como base
de desenvolvemento;
(2) o compromiso e a destreza para estudar ou propio modo de ensinar;
(3) o interese por cuestionar e comprobar a teoría na práctica mediante o uso de devanditas
capacidades.
Finalmente outro aspecto que debe ser tratado polos docentes son as posibilidades que brinda a utilización
das novas tecnoloxías da información e a comunicación (TICs) como ferramentas no proceso de innovación
e investigación educativa. 
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 
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 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un
lugar
de participación e cultura na contorna no que está situado


saber facer A3
A8
B3
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Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación Saber estar / ser A25
A28
B3


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais


saber facer A3
A6
B3


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
contornas
educativas novos ou pouco coñecidos.


saber A1
A25
B1


Coñecer os procesos de interacción e comunicación no aula e no centro, abordar e
resolver
posibles problemas.


saber
saber facer


A18
A19
B2


Contidos 


Tema  


Análise crítica do desempeño da docencia e das
boas prácticas. 


Profesor investigador en acción. 


Avaliación dos procesos educativos metodoloxía e técnicas básicas. 


Identificación de problemas relativos á ensinanza
e á aprendizaxe. 


Conocer y cambiar la práctica educativa 


Deseño, desenvolvemento e avaliación de
investigacións para resolver problemas de
aprendizaxe. 


Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad 


Investigación, innovación e as boas prácticas. Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones 


O profesor innovador. Enseñar en la sociedad del conocimiento 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 23 28


Titoría en grupo 3 0 3


Presentacións/exposicións 4 18 22


Traballos tutelados 4 0 4


Debates 2 0 2


Sesión maxistral 6 0 6


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización en pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais 


Titoría en grupo sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais 


Presentacións/exposició
ns


Exposicións con pequenos grupos, dentro da aula. 


Traballos tutelados Realización de traballos co asesoramento persoalizado dos profesores da asignatura 


Debates sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado. 


Sesión maxistral A realizar polo profesor de xeito presencial. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
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Traballos de aula · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Titoría en grupo · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Presentacións/exposicións · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Traballos tutelados · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Debates · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia 20


Traballos de aula Entrega trabajos 20


Titoría en grupo Asistencia 10


Presentacións/exposicións Presentacion 20


Traballos tutelados Entrega trabajos 20


Debates Asistencia 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.
Cervera, D. (2010). Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas. Ed. Graó: Barcelona.
Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.
Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.
López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el
constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.
Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación
para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
Secretaría General Técnica.
Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.
Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:
McGraw Hill.
Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-
Prentice Hall.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V02301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas
realizada por el tutor a través:
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un
cuestionario (que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe
incluir, además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del
alumno correspondiente.
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento
de horarios y fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el alumno.
La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la memoria
desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa, contenido,
justificación y argumentación, competencias docentes y discentes implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/O02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/O02M066V02206
Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas/O02M066V02210
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
Orientación e Función Titorial/O02M066V02101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V02401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/O02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/O02M066V02206
Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas/O02M066V02210
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
Orientación e Función Titorial/O02M066V02101
Prácticas Externas/O02M066V02301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V05101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fontão, María del Pilar


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e mpfontao@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa función
docente. 
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. 
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza. 
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. 
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor titorial. 
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos así
como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os que
debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades técnico-profesionais
para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así como
de apoio ás familias.


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade. 
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares. 
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 9 19 28


Traballos tutelados 1 30 31


Cartafol/dossier 0 2 2


Outras 0 0 0


Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


6.5 19 25.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Atención personalizada 


 Descrición
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Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Cartafol/dossier A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de
formación. 


40


Outras Asistencia e participación 20


Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios
prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada,
aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


Universidade de Vigo                                                                                    Guía Docente da materia


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
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MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


 


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


 


-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


 


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


 


-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica de intervención educativa afunda as súas raíces no sistema de ideas, procedemientos e
valores que os seus fins lle asignan. A posición do profesional do campo educativo que quere educar sen ter
unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional coma a daqueloutro que quere guiar a alguien
sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.Esta é a razón pola que antes de deseñar o
desenvolvemento de cualquera intervención pedagóxica, o profesorado debe ter clara unha Teoría da
Educación que guíe a determinación dol proceso educativo e a selección dos medios para logralo. Por iso, e
en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse exclusivamente a
cuestións teóricas sobre a educación e polo tanto alonxadas das realidades educativas, incide sen embargo
en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación significa conocer para
facer, saber para despois aplicar mellor as innovacións educativas e, en definitiva, para mellorar a calidade
da educación. De seguido, é obrigado determinar que entendemos por educación, xa que ao ser un termo de
uso habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún xeito, calquera se atrevería a dar unha
definición de educación. Ademáis, existen moitos conceptos afines á a educación como formación, ensinanza,
aprendizaxe, instrución, capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos semellantes e que
deben diferenciarse para a súa correcta utilización. Así mesmo, a educación non se pode reducir a aquela
que é impartida nos espacios escolares 
-Educación Formal-, xa que as personas se educan máis aló de ela e os influxos que se reciben a partires de
outros medios son tanto igual ou máis potentes que aqueles outros que proceden da escola e mesmo
interfiren na súa acción. Polo tanto, é preciso traballar os conceptos de Educación Non Formal, definida como
o conxunto de procesos, medios e institucións específicas, e diferenciadamente deseñados en función de
explícitos obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do
sistema educativo regrado, e o de Educación Informal, que se referiría á aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nen sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida. Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou
tanto á Educación Non Formal como á Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola
sociedade, e da defensa da virilidade ou da guerra pasouse á defensa da paz ou da tolerancia, valores nos
que ata agora non educaba a escola e que a partires da transversalidade, como propoñía a LOXSE (1990), e
da inclusión da Educación en Valores da LOE (2006), sí serían incluídos nos seus contidos.Tendo en cuenta
que a salida profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria, é polo que un
bloque de contido se centra exclusivamente no sistema educativo, coa fin de introducir aol alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e as súas funcións
en relación coa acción educativa. De acordo con todo isto, se considerarán os axentes socioeducativos e as
súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado o as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción y desenvlvemento da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual se complementa cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro
(LOMCE – Ley Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 
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 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 
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 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A24
A26
B1


- Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en
relación con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria


saber A13
A14
A16
A24
A28
A31
B1
B3


- Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A18
A26
A28
A48
B1
B2
B3


- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A17
A19
A26
A28
B1
B3


Contidos 


Tema  
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Bloque temático 1.
O universo educativo: concepto de educación. Os
escearios educativos (Educación Formal, Non
Formal e Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3.Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escearios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5.Da escola tradicional ás escolas renovadas. 


Bloque temático 2. 
O sistema educativo. Os axentes socioeducativos
(educadores, estudantes, familia) a a súa
evolución. 


2.1 O sistema educativo. Análise histórico. LOXSE, LOCE, LOE, LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e postobrigatorias. A Ensiinanza Secundaria e o Bacharelato.
A Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. 
A Educación en Valores. 


3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Cara a unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía e estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado diante dos valores controvertidos.
3.5.A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


7 0 0 6 13


Traballos
de aula


7 0 0 6 13


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios
de forma
autónoma


0 0 0 40 40


Sesión
maxistral


14 0 0 7.5 21.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade onde se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a debe
encontrar as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Esta metodoloxía se emprega como complemento da lección maxistral. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven as propostas, exercicios ou comentarios sobre os textos presentados
na aula de clase baixo as directrices e supervisión do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Proposta de actividades (individuais ou grupais) nas que se formulan problemas ou cuestións
problemáticas relacionadas coa materia. O alumno/a, tanto individualmente como en grupo, debe
analizar e resolver os problemas de forma autónoma. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
ou directrices do traballo que permitan afondar ou complementar os contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Avaliarase a asistencia e grao de participación dos alumnos e alumnas nas
clases e o seguemiento que realicen das mismas. 


20


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliación dos exercicios ou actividades suxeridas polol profesor/a e
realizados polos alumnos e alumnas na aula 


15


Traballos de aula Valoración das actividades prácticas propostas na aula. Recollida de
intervencións educativas de aula 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


Valoración do traballo proposto polo profesor/a. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master ten modalidade de ensinanza presencial, polo tanto a asistencia ás clases e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, alomenos, do 80 % estando admitido faltar un 20 % da
presencialidade.


- O prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado en clase. É necesario cumplilos
para ser cualificados en avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliaión continua terá unha proba de avaliación, sobre os contidos nucleares
da materia, na data marcada no calendario do Master para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá o 100% da
puntuación e as súas características serán concretadas polo alumnado e o profesorado o día da presentación da materia e
cando se faga a consulta persoalmente.
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Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital/ Bordón 


/ Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /


 Cultura y Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas 


/ Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación /
Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista
Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /


Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación 


/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/


Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/ 


… (Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Traballo Fin de Master/O02M066V05401


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101


 
Outros comentarios
Este documento puede sufrir modificaciones derivadas de circunstancias sobrevenidas
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V05102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V05103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe.


saber


Establecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos sobre
os que se asenta a práctica docente


saber
saber facer


Definir a estrutura do sistema educativo español (en particular na etapa da E. Secundaria)
desde o seu marco lexislativo


saber


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular saber


Comprender a lóxica estrutural interna entre os compoñentes do deseño curricular e a
organización


saber
saber facer


Desenvolver actitudes, habilidades e destrezas propias dun profesional da educación Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica. Modelos de ensinanza e de currículo
Modelos de liderazgo en educación 


Estrutura e organización do ensino: Etapa de E.
Secundaria. 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum 
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Compoñentes didácticos e organizativos obxectivos, contidos, actividades, metodoloxía, principios e estratexias,
recursos didácticos, organización da aula, avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 20 24


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


7 45.5 52.5


Sesión maxistral 12 24 36


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Cuestions e tarefas que van xurdindo dos diferentes temas 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades de afondamento na materia, por exemplo o deseño dunha proposta de intervención
didáctica 


Sesión maxistral Exposicion dos principais contidos da materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Valoración das actividades realizadas na aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo de afondamento na materia 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic, e
tamén é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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Materia Ciencias Sociais
na Educación
Secundaria I


     


Código O02M066V05217      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Caballero Míguez, Gonzalo


Profesorado Caballero Míguez, Gonzalo
Prada Rodríguez, Julio


Correo-e gcaballero@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia de Ciencias Sociais na Educación Secundaria I ten por obxecto introducir ao alumnado no proceso
de construción científica e metodolóxica das Ciencias Sociais e ao seu tratamento e evolución no sistema
educativo español, con especial referencia á súa situación no actual currículo de Educación Secundaria e
Bacharelato. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias de Ciencias Sociais na Educación Secundaria. saber A33
A34
A35
B1


Coñecer o corpus didáctico esencial relativo aos procedementos de ensino-aprendizaxe das
Ciencias Sociais.


saber A35
A36
A44
B1


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe das Ciencias Sociais
potenciando procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias das
ensinanzas de Ciencias Sociais, de acordo co nivel e formación previa dos estudantes e a
orientación dos mesmos, tanto de xeito individual como en colaboración con outros docentes
e profesionais do centro.


saber facer A37
A38
A41
A43
B1
B2
B3


Buscar, obter, procesar e comunicar toda clase de información, transformala en
coñecemento e aplicala aos procesos de ensino-aprendizaxe nas materias de Ciencias
Sociais.


saber facer A38
A42
A45
B1
B3
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas no ámbito das Ciencias Sociais, tanto de
grupo como personalizadas, adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A38
A40
A42
A45
B1
B2


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por si mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
B1
B3


Contidos 


Tema  


1. As Ciencias Sociais 1.1. Áreas de coñecemento e construción académica. 
1.2. As ciencias sociais na etapa da globalización
1.3. Ciencias sociais: compartimentalización e interdisciplinariedade. 


2. As Ciencias Sociais: método científico e
enfoques 


2.1. A idea de Ciencia e a súa Historia.
2.2. Aproximación metodolóxica ás Ciencias Sociais.
2.3. Ciencia Política, Economía e Socioloxía: enfoques e evolución 


3. A utilidade social e educativa das Ciencias
Sociais: A formación en Humanidades 


3.1. Usos sociais e educativos do coñecemento.
3.2. A formación da cidadanía no século XXI: o saber das ciencias sociais 
3.3. A evolución das Ciencias Sociais no sistema educativo español. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 3 3 6


Traballos de aula 4 20 24


Traballos tutelados 2 20 22


Presentacións/exposicións 4 16 20


Titoría en grupo 2 1 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos da materia ou dos resultados
dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Titoría en grupo TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.
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Traballos
tutelados


TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Realización, presentación e/ou entrega, nas datas sinaladas e
conforme aos parámetros indicados, dos exercicios prácticos
indicados (o profesor pode decidir que estos exercicios se fagan
na aula). 


40


Traballos tutelados Presentación e entrega, na data sinalada dos traballos
realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado
(segundo estableza o profesor). Valorarase o marco teórico, a
estrutura e articulación do traballo, a reflexión crítica sobre as
fontes e a presentación formal do mesmo. 


60.
A realización de traballos
tutelados e a presentación na
aula dos mesmos suporán o 60
por cento da nota final.


Presentacións/exposicións Valorarase o xeito de presentar os materiais traballados e a
capacidade para fomentar o debate, a discusión e a
participación.


A realización de traballos
tutelados e a presentación na
aula dos mesmos suporán o 60
por cento da nota final.


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria oficial, mantendo a nota das probas/actividades xa
superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


Acemoglu, D. e J. Robinson (2013): "Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advise", Journal of Economic Perspectives,●


Vol. 27 (2), pp. 173-92.
Alt, J, Levi, M. e E. Ostrom (1999): Competition and Cooperation: Conversation with Nobelists about Economics and Political●


Science. Nueva York: Russel Sage Foundations.
Benejam, P. y J. Pagés (coord) (1997): Ciencias sociales : contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.●


Colomer, J. M. (2010): Ciencia de la Política: Una Introducción. Barcelona: Ariel.●


Cuadrado-Roura, J. R. (2008): "Por una Economía comprometida y con proyección hacia la realidad", en Jordán, J. M. y A.●


Sánchez (eds): Desafíos Actuales de la Política Económica. Madrid: Thomson-Civitas. 
Cuadrado-Roura, J. R. (2010): "Tres preguntas sobre la economía como ciencia y como práctica", Documento de Trabajo●


09/2010. Instituto Universitario de Análisis Económico y Social. Universidad de Alcalá. 
Della Porta, D. y M. Keating (eds) (2013): Enfoques y metodología en las ciencias sociales: una perspectiva pluralista.●


Madrid: Akal.
Ekelund, R. B. (1991): Historia de la Teoría Económica y de su Método. Madrid: McGraw-Hill.●


Lago Peñas, I. (2008): La lógica de la explicación en las ciencias sociales: una introducción metodológica. Madrid: Alianza.●


Sampedro, J. L. (2009): Economía Humanista: Algo más que cifras. Madrid: Debate.●


Recomendacións 
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Código O02M066V05218      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Cid Galante, Roberto


Profesorado Cid Galante, Roberto


Correo-e rcgalante@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o currículo das distintas materias vinculadas ás CCSS tanto na ESO como no
Bacharelato.


saber A1
A4
A13
A18
A34
B1
B2
B3
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Comprender de xeito integrado o proceso de ensino-aprendizaxe das ciencias sociais, a
xeografía, a historia e o arte, promovendo a interdisciplinariedade e o emprego dos
recursos axeitados.


saber
saber facer


A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A16
A18
A21
A32
A33
A36
A37
A38
A46
B1
B2
B3


Aplicar os coñecementos da investigación en didáctica das ciencias sociais á resolución de
problemas na práctica educativa: dinámicas grupais, traballo de campo e investigación,...


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A7
A8
A9
A10
A16
A18
A21
A23
A26
A35
A36
A37
A38
A39
A42
A48
B1
B2
B3


Promover o uso dos procesos de investigación na aula como base do desenvolvemento
profesional, potenciando os camiños de colaboración cos demais profesionais do ámbito
educativo


saber facer
Saber estar /
ser


A4
A5
A7
A9
A16
A22
A23
A25
A27
A35
A36
A37
A38
A42
A45
A46
B1
B2
B3
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Promover o recoñecemento, análise e atención das características diferenciais do alumnado,
segundo o seu desenvolvemento evolutivo, contextos familiares, sociais e culturais de
referencia como primeiro paso para propiciar a súa motivación.


saber facer
Saber estar /
ser


A7
A8
A9
A10
A11
A12
A15
A16
A19
A20
A22
A23
A25
A26
A28
A30
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


As Ciencias Sociais como área de coñecemento
escolar 


As Ciencias Sociais na ESO e no Bacharelato


Análise do currículo: Principios xerais, fins, obxectivos, contidos,
competencias básicas... 


A clase de Ciencias Sociais: a búsqueda da
interdisciplinariedade. Materiais e recursos. 


Programación 


A Unidade Didáctica e as súas alternativas: traballo por proxectos,
método ABP, estudo de caso, método de representación simbólica,...


Alternativas metodolóxicas: da lección maxistral participativa ao traballo
cooperativo


Procedementos e técnicas específicas do traballo
en Ciencias Sociais 


Dinámicas grupais. 
A asemblea.
O traballo de campo: a investigación. Tratamento e proceso de datos. 
Elaboración de informes. 
As TIC nas clases de Ciencias Sociais. 


A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe Proceso
Técnicas
Instrumentos
Autoavaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 8 36 44


Estudo de casos/análises de situacións 4 15 19


Presentacións/exposicións 6 24 30


Proxectos 2 10 12
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Saídas de estudo/prácticas de campo 4 15 19


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e
reunir información sobre o alumnado, así como
a presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos
sobre a materia obxecto de estudo. Bases
teóricas e directrices dos traballos a desenvolver. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análises dun feito, problema ou suceso real coa
finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo,
xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e
adestrarse en procedementos alternativos de
solución. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o
docente e o grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto... 


Proxectos Realización de actividades que permiten a
cooperación e enfrontan aos
alumnos, traballando en equipo, a problemas
abertos. Permiten adestrar, entre outras, as
capacidades de aprendizaxe en cooperación,
de liderado, de organización, de comunicación
e de fortalecemento das relacións persoais. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Actividades de aplicación dos coñecementos a
situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais
Desenvólvense en espazos non académicos
exteriores. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
&#61656; Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
&#61656; Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
&#61656; Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización
dos traballos, actividades, exames, etc. 
&#61656; Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
&#61656; Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
&#61656; Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
&#61656; Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización
dos traballos, actividades, exames, etc. 
&#61656; Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Estudo de casos/análises de situacións Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Presentacións/exposicións Avaliación individual por parte do docente da exposición de cada un dos
proxectos. Ficha de autoavaliación 


30


Saídas de estudo/prácticas de campo Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Proxectos Avaliación do documento elaborado en equipo. Análise por parte do
docente. Ficha de autoavaliación 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria
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- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a 4 horas das sesións
presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e  é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


- Aguirán Pradas, J.; Val González, J. C. (2007). El área de ciencias sociales: concepto, didáctica, contenidos, técnicas,
procedimientos y evaluación. Zaragoza: Fundación Investigación y Futuro.


- Della Porta, D.; Keating, M. (2013) Enfoques y metodologías en las ciencias sociales. Madrid: Akal


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


- Rosendo Ramos, David (2010). Las Ciencias Sociales y la nuevas tecnologías de la educación. Sevilla: Wanceulen.


- Sarramona, Jaume e outros (2011). Formación básica para los profesionales de la educación (Ciencias Sociales). Barcelona:
Ariel Editorial


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


- Bale, J. (1999). Didáctica de la Geografía en la escuela primaria. Madrid: Morat


- Benejam, P.; Pagés, J. (Coords) (1997). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación
Secundaria. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educadió Universitat Barcelona.


- Castellanos Vega, J.J. e outros (2011). Las TIC en la educación. Madrid: Anaya.


- Cooper, H. (2003). Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria. Madrid: Morata


- Domínguez Garrido, Mª C. (Coord.). (2004) Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid: MEC Morata


- Feito, Rafael (2011). Otra escuela es posible. Madrid: Anaya.


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


 ALGUNHAS REVISTAS DIXITAIS ÚTILES:


·         Ar@cne. Revista electrónica de recursos.  http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Geo Crítica. http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Revista digital de historia y ciencias sociales. http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Revista digital de claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Scripta Vetera. Trabajos de geografía y ciencias sociales. http://www.ub.edu/geocrit/sv-ig.htm


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS:


·         ArteHistoria.    http://www.artehistoria.jcyl.es/


·         Banco de imaxes e sons do MEC.   http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


·         Claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/


Páxina 7 de 8



http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm

http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm

http://www.claseshistoria.com/revista/index.html

http://www.claseshistoria.com/revista/index.html

http://www.ub.edu/geocrit/sv-ig.htm

http://www.artehistoria.jcyl.es/

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

http://www.claseshistoria.com/





·         CNICE- MEC, recursos para a ESO: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


·         Flashes de Geografía. http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html


·         Geoeduca.  http://www.juanjoromero.es/blog/


·         Geografía Plus.  http://www.educaplus.org/geografia/index.html


·         HIstoria de España.  http://www.almendron.com/historia/historia.htm


·         Historia siglo XX.  http://www.historiasiglo20.org/


·         La página de Peter.  http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/


Recomendacións 


Páxina 8 de 8



http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html

http://www.juanjoromero.es/blog/

http://www.educaplus.org/geografia/index.html

http://www.almendron.com/historia/historia.htm

http://www.historiasiglo20.org/

http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria 


Materia Economía,
Administración
de Empresas e
Comercio na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V05223      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Vaquero García, Alberto


Profesorado Iglesias Cañedo, José Felipe
Santos Castroviejo, Iago
Theotonio Arenas, Alfonso
Vaquero García, Alberto


Correo-e vaquero@uvigo.es


Web http://www.faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


A materia de Economía, Administración de Empresas e Comercio na educación secundaria forma parte do
módulo específico do Mestrado de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e
Ensino de Idiomas da Universidade de Vigo.
Trátase dunha materia obrigatoria e conta cunha asignación de 12 créditos ECTS. 
O Obxectivo básico da presente materia é capacitar ao alumnado para impartir docencia nas materias da
especialidade de Economía, establecidas na ESO e no bacharelato, e dos módulos formativos e PCPIs das
familias de Administración e Xestión e de Comercio e Marketing que se imparten na Formación Profesional.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o valor formativo e cultural da economía. Coñecer as competencias profesionais
adquiridas cos estudios profesionais afins
����������� ������ ��� �� �


saber A1


Coñecer os contidos que se cursan na ensinanza de economía na ESO e Bacheller e os
curriculums dos ciclos formativos das familias profesionais de administración de empresas e
comercio e marketing


saber A1


Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes da materia e as súas perspectivas para
poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A2


Coñecer contextos e situacións nos que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares.
Coñecer o perfil profesional correspondente aos titulados nos ciclos formativos.


saber A2


Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e aprendizaxe da Economía,
Administración de empresas e Comercio e Marketing.


saber A1
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Transformar os currículos en programas de actividades e traballo. saber facer A3
A45


Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. saber A4


Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes saber facer A16
B3


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber facer A39
A45


Coñecer e saber aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da Economía e o Obradoiro
de iniciativas emprendedoras, e ciclos formativos da especialidade.


saber A42
B3


Analizar criticamente o desenvolvemento da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber A38


Identificar os problemas relativos ao ensino e á aprendizaxe das Ciencias Sociais, e a FP,
respectivamente, e propoñer alternativas e solucións.


saber A13
A36


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e
ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber facer A36
A45


Contidos 


Tema  


A Economía como disciplina académica no ensino
secundario 


Análise histórico e situación actual. Modalidades, itinerarios, optatividade.
A Micro e Macroeconomía no currículo do Bacharelato. Achegas das
escolas do pensamento económico ao papel dos axentes económicos e as
súas relacións no contexto actual. Globalización, medio ambiente,
desenvolvemento sostible nos currículos das materias de Economía no
Bacharelato. A empresa coma sistema no currículo de Economía de 2º de
Bacharelato: Intencións educativas, obxectivos ou outros elementos
prescriptivos. Organización dos contidos. As intencións educativas e os
obxectivos escolares. 


O currículo do Obradoiro de iniciativas
emprendedoras 


Metodoloxía e recursos. Proposta de estratexias para o desenvolvemento
da creatividade, a iniciativa persoal, a autonomía e a responsabilidade do
alumnado na xeración e maduración de iniciativas emprendedoras.
Desenvolvemento de proxectos emprendedores en equipo, relacionados
co entorno socioeconómico e o perfil do alumnado de secundaria. 


Principios didácticos na ensinanza da Economía. Metodoloxía. Identificación de situacións socioeconómicas relevantes para
a ensinanza da Economía e proposta de actividades formativas.
Didactización de recursos multimedia. Integración das TICS no proceso de
ensinanza aprendizaxe. As fontes de información sobre a economía
galega e española. Utilización de portais educativos oficiais (IGE, Banco de
España...) coma recurso didáctico. Aprendizaxe colaborativo ou
cooperativo coma metodoloxía: deseño de actividades de aula. 


Procedementos e técnicas específicas Modelos económicos, Táboas estatísticas e series temporais,
representacións gráficas, obtención de información, propostas de
simulación. Proxecto empresarial. 


As ensinanzas de contido economico-empresarial A familia profesional de Administración de empresas, Comercio e
Marketing no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Ciclos
medios e superiores. PCPI. Lexislación básica sobre a FP. LOXSE; LOE;
Proxecto de Lei Orgánica para a mellora da calidade educativas (LOMCE),
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de xuño, das cualificacións e a Formación
Profesional. Ordenación académica. Saídas profesionais e situación do
mercado laboral. Expectativas da evolución da competencia profesional
esixida para os Técnicos e Técnicos especialistas das familias de
referencia. 


Estrutura dun título profesional: Do perfil profesional á cualificación. O currículo dos ciclos formativos.
Elementos prescriptivos do currículo. A aprendizaxe dos procedementos
como eixe organizador da actividade docente. Procesos de ensinanza
aprendizaxe. Metodoloxía específica. Proposta de actividades para a
aprendizaxe dos contidos conceptuais, procedimentais e e actitudinais.
Recursos. Talleres. Equipamento. TICS. 


O módulo do proxecto integrado Actividades de desenrolo. Identificación das necesidades de información.
Elección de fontes de información. Tratamento da información. Redacción
de informes. A FCT. Titoría. Obxectivos. Contidos. Avaliación. 


A avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe: estratexias e técnicas 


Criterios de avaliación e instrumentos de cualificación escolar. 
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Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 0 70 70


Traballos de aula 12 0 12


Presentacións/exposicións 22 0 22


Estudo de casos/análises de situacións 10 0 10


Sesión maxistral 16 0 16


Traballos e proxectos 0 110 110


Estudo de casos/análise de situacións 0 60 60


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados Realización de traballos tutelados polos profesores da materia 


Traballos de aula Realización de traballos na aula 


Presentacións/exposicións Presentacións de traballos 


Estudo de casos/análises
de situacións


Estudo de casos e situacións 


Sesión maxistral Clase maxistral 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Traballos e proxectos Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Estudo de casos/análise
de situacións


Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos e proxectos Realización e presentación de traballos e proxectos 60


Estudo de casos/análise de situacións Análise de casos e situacións. Participación activa nas sesións 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


    


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, ao 20% das sesións
presenciais. 


Os prazos das entregas das actividades, traballos, etcétera. serán comunicados polos profesores e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá que presentar os traballos que se lle encomenden que
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non tivera realizado dentro das actividades presenciais e unha proba escrita na data que marque o calendario do mestrado
para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 80% da puntuación e terá preguntas
de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia. O restante 20% da puntuación virá determinado pola
valoración dos traballos desenvolvidos.


Cualificación numérica de 0 a 10 segundo lexislación vixente (RD 1125/2003). A nota final é única e será fixada por acordo
dos  profesores do módulo.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.
BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
Consejo General del Colegio de Economistas de España (2013): Informe sobre la enseñanza de la economía, Madrid, disponible en
http://www.economistas.org/Contenido/EAL/INFORME%20OEE-CGCEE%20Ense%C3%B1anza%20Econom%C3%ADa%2026-02-13.pdf


Spiegel, A. (2006).Recursos didácticos y FP por competencias. Buenos Aires: BID/FOMIN; CINTERFOR/OIT.
Travé G. (2001). Didáctica de la Economía en el bachillerato. Madrid. Didáctica de las Ciencias Sociales.
Apuntamentos e material elaborado polos profesores que se porán a disposición do alumnado principalmente a través da
plataforma FAITIC
BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA
Consejo General del Colegio de Economistas de España (2011): Revista del Economía, núm. 4, disponible en
http://www.economistas.org/r3/05/web/index.html
Fernández martorell C. (2008) El aula desierta: la experiencia educativa en el contexto de la economía global. Editorial Intervención
cultural 2008.
Muro Jiménez J.M. (2008) Programación y Unidades Didácticas en Formación Profesional. Madrid. Editorial MAD.
Libros de Economía, Administración de empresas e comercio máis empregados na sensinanza
secundaria o bacharelato e os ciclos formativos.
Materiais para a preparación das oposición ao profesorado de secundaria:
ALGUNHAS WEBS DE INTERESE:
Páxina Web do MEC: http://www.educacion.es/portada.html
Páxina Web INCUAL: http://www.educacion.es/educa/incual/ice_incual.html
Páxina Web Consellería de Educación e O. U.: https://www.edu.xunta.es/portal/
Portal sobre economía en bachillerato: http://www.ecobachillerato.com/
Páxina Web da CiUG: http://ciug.cesga.es/index.html
Portal Ecomur: http://www.ecomur.com/
Portal Educared: http://www.educared.net/
Portal PYME do Ministerio de Industria:http://www.ipyme.org/esS/IniciativaEmprendedora/Paginas/IniciativaEmprendedora.aspx
Portal La economía en el cine:http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/ECONOMIA%20DE%20CINE.htm


Portal de recursos educativos: http://www.pangea.org/peremarques/estris.htm


Portal todo fp: www.todofp.es


Portal webeconomía: Recursos para la docencia en economiaen secundaria: http://www.webeconomia.com/


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CG4) Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe
nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer


(CT-1) Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer


(CT-2) Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer


(CT-3) Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarias. saber facer


(CE-E11) Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


(CE-E12) Analizar de modo crítico o labor docente empregando indicadores de calidade saber facer


(CE-E13) Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber facer


(CE-E14) Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer


Contidos 
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Tema  


• A función investigadora do docente de Ciencias
Sociais 


o Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa.
o Proceso de investigación en Ciencias Sociais. Tipos de deseño de
investigación.
o Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa.


• Estratexias de innovación na ensinanza das
Ciencias Sociais. 


• Os programas de autoavaliación e mellora.
Modelos de calidade e excelencia educativa. 


• A oferta de formacións institucional nos
diferentes niveis educativos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 50 60


Titoría en grupo 4 6 10


Traballos tutelados 8 48 56


Resolución de problemas e/ou exercicios 4 16 20


Sesión maxistral 4 0 4


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Presentacións/Exposicións: Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos
da materia ou dos resultados dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Traballos de aula Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Titoría en grupo Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Traballos tutelados Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula 40


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo 50


Resolución de problemas e/ou exercicios Presentacións/exposicións 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na correspondente ao mes
de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán
con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


BISQUERRA, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


CARRASCO, J. y CALDEDERO, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.
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EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


GARCÍA, A.L. (coordinador) y otros (1997): Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Enseñanza
Secundaria. Granada. GEU.


HARGREAVES, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


LATORRE, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


LICERAS, A. (2000): Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Ciencias Sociales. Granada, Grupo Editorial
Universitario.


LICERAS, A. (2005): La investigación sobre formación del profesorado en Didáctica de las Ciencias Sociales. Profesorado.
Revista de currículum y formación del profesorado. Vol. 8, nº 1 Didácticas Específicas. Publicado online en
www.ugr.es/recfpro/Rev81.html


LÓPEZ RUIZ, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el constructivismo en la
escuela. Málaga: Aljibe.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación para el
diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica.


PAGÉS, J. (1997): Líneas de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En P. Benejam y J. Pagés, Enseñar y aprender
Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona, UCE/Horsori.


PIZARRO, N. (1998): Tratado de metodología de las Ciencias Sociales. Madrid, Siglo Veintiuno Editores.


PRATS, J. (2001): Hacia una definición de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En I Congreso Nacional de
Didácticas Específicas. Las didácticas en las áreas curriculares en el siglo XXI. Granada, Grupo Editorial Universitario.


RUIZ TARRAGÓ, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


SANDÍN ESTEBAN, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw Hill.


SEVILLANO GRACÍA, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-Prentice Hall.


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V05301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V05217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V05218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria/O02M066V05223
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V05221
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V05104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V05401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


Páxina 2 de 4







 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V05217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V05218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria/O02M066V05223
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V05221
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101
Prácticas Externas/O02M066V05301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V05104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V04101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fontão, María del Pilar


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e mpfontao@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa función
docente. 
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. 
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza. 
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. 
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor titorial. 
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos así
como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os que
debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades técnico-profesionais
para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así como
de apoio ás familias.


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade. 
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares. 
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


1 0 0 0 1


Sesión
maxistral


9 0 0 19 28


Traballos
tutelados


1 0 0 30 31


Cartafol/dossier 0 0 0 2 2


Outras 0 0 0 0 0


Probas
prácticas, de
execución de
tarefas reais
e/ou simuladas.


6.5 0 0 19 25.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Cartafol/dossier A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de
formación. 
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Outras Asistencia e participación 20


Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios
prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada,
aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


                   


Universidade de Vigo                                                                                    Guía Docente da materia


 


 


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.
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ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


 


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


 


-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


 


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


 


-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA
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Descrición
xeral


Toda práctica de intervención educativa afunda as súas raíces no sistema de ideas, procedemientos e
valores que os seus fins lle asignan. A posición do profesional do campo educativo que quere educar sen ter
unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional coma a daqueloutro que quere guiar a alguien
sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.Esta é a razón pola que antes de deseñar o
desenvolvemento de cualquera intervención pedagóxica, o profesorado debe ter clara unha Teoría da
Educación que guíe a determinación dol proceso educativo e a selección dos medios para logralo. Por iso, e
en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse exclusivamente a
cuestións teóricas sobre a educación e polo tanto alonxadas das realidades educativas, incide sen embargo
en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación significa conocer para
facer, saber para despois aplicar mellor as innovacións educativas e, en definitiva, para mellorar a calidade
da educación. De seguido, é obrigado determinar que entendemos por educación, xa que ao ser un termo de
uso habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún xeito, calquera se atrevería a dar unha
definición de educación. Ademáis, existen moitos conceptos afines á a educación como formación, ensinanza,
aprendizaxe, instrución, capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos semellantes e que
deben diferenciarse para a súa correcta utilización. Así mesmo, a educación non se pode reducir a aquela
que é impartida nos espacios escolares 
-Educación Formal-, xa que as personas se educan máis aló de ela e os influxos que se reciben a partires de
outros medios son tanto igual ou máis potentes que aqueles outros que proceden da escola e mesmo
interfiren na súa acción. Polo tanto, é preciso traballar os conceptos de Educación Non Formal, definida como
o conxunto de procesos, medios e institucións específicas, e diferenciadamente deseñados en función de
explícitos obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do
sistema educativo regrado, e o de Educación Informal, que se referiría á aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nen sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida. Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou
tanto á Educación Non Formal como á Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola
sociedade, e da defensa da virilidade ou da guerra pasouse á defensa da paz ou da tolerancia, valores nos
que ata agora non educaba a escola e que a partires da transversalidade, como propoñía a LOXSE (1990), e
da inclusión da Educación en Valores da LOE (2006), sí serían incluídos nos seus contidos.Tendo en cuenta
que a salida profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria, é polo que un
bloque de contido se centra exclusivamente no sistema educativo, coa fin de introducir aol alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e as súas funcións
en relación coa acción educativa. De acordo con todo isto, se considerarán os axentes socioeducativos e as
súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado o as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción y desenvlvemento da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual se complementa cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro
(LOMCE – Ley Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 
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 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 
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 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A24
A26
B1


- Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en
relación con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria


saber A13
A14
A16
A24
A28
A31
B1
B3


- Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A18
A26
A28
A48
B1
B2
B3


- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A17
A19
A26
A28
B1
B3


Contidos 


Tema  


Páxina 4 de 7







Bloque temático 1.
O universo educativo: concepto de educación. Os
escearios educativos (Educación Formal, Non
Formal e Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3.Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escearios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5.Da escola tradicional ás escolas renovadas. 


Bloque temático 2. 
O sistema educativo. Os axentes socioeducativos
(educadores, estudantes, familia) a a súa
evolución. 


2.1 O sistema educativo. Análise histórico. LOXSE, LOCE, LOE, LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e postobrigatorias. A Ensiinanza Secundaria e o Bacharelato.
A Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. 
A Educación en Valores. 


3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Cara a unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía e estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado diante dos valores controvertidos.
3.5.A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


7 0 0 6 13


Traballos
de aula


7 0 0 6 13


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios
de forma
autónoma


0 0 0 40 40


Sesión
maxistral


14 0 0 7.5 21.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade onde se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a debe
encontrar as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Esta metodoloxía se emprega como complemento da lección maxistral. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven as propostas, exercicios ou comentarios sobre os textos presentados
na aula de clase baixo as directrices e supervisión do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Proposta de actividades (individuais ou grupais) nas que se formulan problemas ou cuestións
problemáticas relacionadas coa materia. O alumno/a, tanto individualmente como en grupo, debe
analizar e resolver os problemas de forma autónoma. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
ou directrices do traballo que permitan afondar ou complementar os contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Avaliarase a asistencia e grao de participación dos alumnos e alumnas nas
clases e o seguemiento que realicen das mismas. 


20


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliación dos exercicios ou actividades suxeridas polol profesor/a e
realizados polos alumnos e alumnas na aula 


15


Traballos de aula Valoración das actividades prácticas propostas na aula. Recollida de
intervencións educativas de aula 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


Valoración do traballo proposto polo profesor/a. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master ten modalidade de ensinanza presencial, polo tanto a asistencia ás clases e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, alomenos, do 80 % estando admitido faltar un 20 % da
presencialidade.


- O prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado en clase. É necesario cumplilos
para ser cualificados en avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliaión continua terá unha proba de avaliación, sobre os contidos nucleares
da materia, na data marcada no calendario do Master para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá o 100% da
puntuación e as súas características serán concretadas polo alumnado e o profesorado o día da presentación da materia e
cando se faga a consulta persoalmente.
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REVISTAS
 
Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital/ Bordón 


/ Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /


 Cultura y Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas 


/ Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación /
Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista
Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /


Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación 


/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/


Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/ 


… (Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Traballo Fin de Master/O02M066V05401


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101


 
Outros comentarios
Este documento puede sufrir modificaciones derivadas de circunstancias sobrevenidas
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V04102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V04103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe.


saber A2


Establecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos sobre
os que se asenta a práctica docente


saber
saber facer


A2
A5
A9


Definir a estrutura do sistema educativo español (en particular na etapa da E. Secundaria)
desde o seu marco lexislativo


saber A1
A13


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular saber
saber facer


A2
A27
A38
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Comprender a lóxica estrutural interna entre os compoñentes do deseño curricular e a
organización


saber
saber facer


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A12
A13
A16
B3


Desenvolver actitudes, habilidades e destrezas propias dun profesional da educación Saber estar / ser A16
A49
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica. Modelos de ensinanza e de currículo
Modelos de liderazgo en educación 


Estrutura e organización do ensino: Etapa de E.
Secundaria. 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum 


Compoñentes didácticos e organizativos obxectivos, contidos, actividades, metodoloxía, principios e estratexias,
recursos didácticos, organización da aula, avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 20 24


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


7 45.5 52.5


Sesión maxistral 12 24 36


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Cuestions e tarefas que van xurdindo dos diferentes temas 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades de afondamento na materia, por exemplo o deseño dunha proposta de intervención
didáctica 


Sesión maxistral Exposicion dos principais contidos da materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Valoración das actividades realizadas na aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo de afondamento na materia 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic, e
tamén é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases%20datos/doc.php?id=BOE-A-2006-7899

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466

http://www.oge.net/

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/

http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA





 
Outros comentarios
Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Ciencias Sociais na Educación Secundaria I 


Materia Ciencias Sociais
na Educación
Secundaria I


     


Código O02M066V04217      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Prada Rodríguez, Julio
Caballero Míguez, Gonzalo


Profesorado Caballero Míguez, Gonzalo
Prada Rodríguez, Julio


Correo-e gcaballero@uvigo.es
jprada@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia de Ciencias Sociais na Educación Secundaria I ten por obxecto introducir ao alumnado no proceso
de construción científica e metodolóxica das Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historia e ao seu tratamento e
evolución no sistema educativo español, con especial referencia á súa situación no actual currículo de
Educación Secundaria e Bacharelato. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia na
Educación Secundaria.


saber A33
A34
A35
B1


Coñecer o corpus didáctico esencial relativo aos procedementos de ensino-aprendizaxe das
Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historia.


saber A35
A36
A44
B1


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe das Ciencias Sociais, a
Xeografía e a Historia potenciando procesos educativos que faciliten a adquisición das
competencias propias das ensinanzas de Ciencias Sociais, de acordo co nivel e formación
previa dos estudantes e a orientación dos mesmos, tanto de xeito individual como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A37
A38
A41
A43
B1
B2
B3
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Buscar, obter, procesar e comunicar toda clase de información, transformala en coñecemento
e aplicala aos procesos de ensino-aprendizaxe nas materias de Ciencias Sociais, Xeografía e
Historia.


saber facer A38
A42
A45
B1
B3


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas no ámbito das Ciencias Sociais, a Xeografía e
a Historia, tanto de grupo como personalizadas, adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A38
A40
A42
A45
B1
B2


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por si mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
B1
B3


Contidos 


Tema  


1. As Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historioa 1.1. Áreas de coñecemento/construción académica. 
1.2. Globalización e interdisciplinariedade/pluridisciplinariedade actual 


2. O método científico e as Ciencias Sociais, a
Xeografía e a Historia 


2.1. A idea de Ciencia e a súa Historia.
2.2. Aproximación metodolóxica ás Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. 


3. A utilidade social e educativa das Ciencias
Sociais a Xeografía e a Historia 


3.1. Usos sociais e educativos do coñecemento. 
3.2. A evolución das Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historia no sistema
educativo español. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 3 0 1 3 6


Traballos de aula 4 0 5 20 24


Traballos tutelados 2 0 10 20 22


Presentacións/exposicións 4 0 4 16 20


Titoría en grupo 2 0 0.5 1 3


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos da materia ou dos resultados
dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.
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Titoría en grupo TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Traballos
tutelados


TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Presentación e entrega, nas datas sinaladas e conforme aos parámetros indicados,
dos exercicios prácticos indicados. 


40


Traballos tutelados Presentación e entrega, na data sinalada dos traballos realizados de xeito individual
ou en grupo polo alumnado. Valorarase o marco teórico, a estrutura e articulación
do traballo, a reflexión crítica sobre as fontes e a presentación formal do mesmo. 


50


Presentacións/exposicións Valorarase o xeito de presentar os materiais traballados e a capacidade para
fomentar o debate, a discusión e a participación.


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria oficial, mantendo a nota das probas/actividades xa
superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


Alt, J, Levi, M. y E. Ostrom (1999): Competition and Cooperation: Conversation with Nobelists about Economics and Political
Science. Nueva York: Russel Sage Foundations.


Alted Vigil, A. y Sánchez Belén, J. A. (2005): Métodos y técnicas de investigación en Historia Moderna e Historia
Contemporánea. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces.


Aróstegui, J. (1995): La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Crítica.


— (2004), La historia vivida. Sobre la historia del presente. Madrid, Alianza.


Benejam, P. y J. Pagés (coord) (1997): Ciencias sociales : contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.


Cardoso, C. F. S. (1981): Introducción al trabajo de la investigación histórica. Conocimiento, método e historia. Barcelona,
Crítica.


—e Pérez Brignoli, H. (1977): Los métodos de la historia. Introducción a los problemas, métodos y técnicas de la historia
demográfica, económica y social, Barcelona, Crítica.


Colomer, J. M. (2010): Ciencia de la Política: Una Introducción. Barcelona: Ariel.


Della Porta, D. y M. Keating (eds) (2013): Enfoques y metodología en las ciencias sociales: una perspectiva pluralista. Madrid:
Akal.


Díaz Barrado, M.P. (coord..) (1998): Historia del tiempo presente. Teoría y metodología. Salamanca, Universidad de
Extremadura.


Ekelund, R. B. (1991): Historia de la Teoría Económica y de su Método. Madrid: McGraw-Hill.


Lago Peñas, I. (2008): La lógica de la explicación en las ciencias sociales: una introducción metodológica. Madrid: Alianza.


Rosentone, R.A. (1997): El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona, Ariel.


Thompson, P. (1988): La voz del pasado. Historia oral. Valencia, Edicions Alfons el Magnànim.


Sánchez Vigil, J.M. (1999): El universo de la fotografía. Prensa, edición, documentación. Madrid, Espasa Calpe.
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Vilches, L. (1997): La lectura de la imagen: Prensa, cine y televisión. Barcelona, Paidos.


VV.AA. (2001): Las ciencias sociales en Internet. Mérida, Junta de Extremadura.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Ciencias Sociais na Educación Secundaria II 


Materia Ciencias Sociais
na Educación
Secundaria II


     


Código O02M066V04218      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Cid Galante, Roberto


Profesorado Cid Galante, Roberto


Correo-e rcgalante@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o currículo das distintas materias vinculadas ás CCSS tanto na ESO como no
Bacharelato.


saber A1
A4
A13
A18
A34
B1
B2
B3
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Comprender de xeito integrado o proceso de ensino-aprendizaxe das ciencias sociais, a
xeografía, a historia e o arte, promovendo a interdisciplinariedade e o emprego dos
recursos axeitados.


saber
saber facer


A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A16
A18
A21
A32
A33
A36
A37
A38
A46
B1
B2
B3


Aplicar os coñecementos da investigación en didáctica das ciencias sociais á resolución de
problemas na práctica educativa: dinámicas grupais, traballo de campo e investigación,...


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A7
A8
A9
A10
A16
A18
A21
A23
A26
A35
A36
A37
A38
A39
A42
A48
B1
B2
B3


Promover o uso dos procesos de investigación na aula como base do desenvolvemento
profesional, potenciando os camiños de colaboración cos demais profesionais do ámbito
educativo


saber facer
Saber estar /
ser


A4
A5
A7
A9
A16
A22
A23
A25
A27
A35
A36
A37
A38
A42
A45
A46
B1
B2
B3
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Promover o recoñecemento, análise e atención das características diferenciais do alumnado,
segundo o seu desenvolvemento evolutivo, contextos familiares, sociais e culturais de
referencia como primeiro paso para propiciar a súa motivación.


saber facer
Saber estar /
ser


A7
A8
A9
A10
A11
A12
A15
A16
A19
A20
A22
A23
A25
A26
A28
A30
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


As Ciencias Sociais como área de coñecemento
escolar 


As Ciencias Sociais na ESO e no Bacharelato


Análise do currículo: Principios xerais, fins, obxectivos, contidos,
competencias básicas... 


A clase de Ciencias Sociais: a búsqueda da
interdisciplinariedade. Materiais e recursos. 


Programación 


A Unidade Didáctica e as súas alternativas: traballo por proxectos,
método ABP, estudo de caso, método de representación simbólica,...


Alternativas metodolóxicas: da lección maxistral participativa ao traballo
cooperativo


Procedementos e técnicas específicas do traballo
en Ciencias Sociais 


Dinámicas grupais. 
A asemblea.
O traballo de campo: a investigación. Tratamento e proceso de datos. 
Elaboración de informes. 
As TIC nas clases de Ciencias Sociais. 


A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe Proceso
Técnicas
Instrumentos
Autoavaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 8 0 0 36 44


Estudo de casos/análises
de situacións


4 0 0 15 19


Presentacións/exposicións 6 0 0 24 30


Proxectos 2 0 0 10 12
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Saídas de
estudo/prácticas de
campo


4 0 0 15 19


Horas totais E: 125


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e
reunir información sobre o alumnado, así como
a presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos
sobre a materia obxecto de estudo. Bases
teóricas e directrices dos traballos a desenvolver. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análises dun feito, problema ou suceso real coa
finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo,
xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e
adestrarse en procedementos alternativos de
solución. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o
docente e o grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto... 


Proxectos Realización de actividades que permiten a
cooperación e enfrontan aos
alumnos, traballando en equipo, a problemas
abertos. Permiten adestrar, entre outras, as
capacidades de aprendizaxe en cooperación,
de liderado, de organización, de comunicación
e de fortalecemento das relacións persoais. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Actividades de aplicación dos coñecementos a
situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais
Desenvólvense en espazos non académicos
exteriores. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
? Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización dos
traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas, entrega de
documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
? Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización dos
traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas, entrega de
documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Estudo de casos/análises de situacións Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Presentacións/exposicións Avaliación individual por parte do docente da exposición de cada un dos
proxectos. Ficha de autoavaliación 


30


Saídas de estudo/prácticas de campo Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Proxectos Avaliación do documento elaborado en equipo. Análise por parte do
docente. Ficha de autoavaliación 


40
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Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a 4 horas das sesións
presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e  é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


- Aguirán Pradas, J.; Val González, J. C. (2007). El área de ciencias sociales: concepto, didáctica, contenidos, técnicas,
procedimientos y evaluación. Zaragoza: Fundación Investigación y Futuro.


- Della Porta, D.; Keating, M. (2013) Enfoques y metodologías en las ciencias sociales. Madrid: Akal


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


- Rosendo Ramos, David (2010). Las Ciencias Sociales y la nuevas tecnologías de la educación. Sevilla: Wanceulen.


- Sarramona, Jaume e outros (2011). Formación básica para los profesionales de la educación (Ciencias Sociales). Barcelona:
Ariel Editorial


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


- Bale, J. (1999). Didáctica de la Geografía en la escuela primaria. Madrid: Morat


- Benejam, P.; Pagés, J. (Coords) (1997). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación
Secundaria. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educadió Universitat Barcelona.


- Castellanos Vega, J.J. e outros (2011). Las TIC en la educación. Madrid: Anaya.


- Cooper, H. (2003). Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria. Madrid: Morata


- Domínguez Garrido, Mª C. (Coord.). (2004) Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid: MEC Morata


- Feito, Rafael (2011). Otra escuela es posible. Madrid: Anaya.


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


 ALGUNHAS REVISTAS DIXITAIS ÚTILES:


·         Ar@cne. Revista electrónica de recursos.  http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Geo Crítica. http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Revista digital de historia y ciencias sociales. http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Revista digital de claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Scripta Vetera. Trabajos de geografía y ciencias sociales. http://www.ub.edu/geocrit/sv-ig.htm


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS:


·         ArteHistoria.    http://www.artehistoria.jcyl.es/


·         Banco de imaxes e sons do MEC.   http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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·         Claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/


·         CNICE- MEC, recursos para a ESO: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


·         Flashes de Geografía. http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html


·         Geoeduca.  http://www.juanjoromero.es/blog/


·         Geografía Plus.  http://www.educaplus.org/geografia/index.html


·         HIstoria de España.  http://www.almendron.com/historia/historia.htm


·         Historia siglo XX.  http://www.historiasiglo20.org/


·         La página de Peter.  http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria 


Materia Aprendizaxe e
Ensinanza de
Historia e
Historia da Arte
na Educación
Secundaria


     


Código O02M066V04219      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Martinez-Risco Daviña, Luis


Profesorado Martinez-Risco Daviña, Luis


Correo-e martinez-risco@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1.- Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe nas disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber A1
A4
A7
A14
A17
B1


2.- Estabelecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos
sobre os que se asenta a práctica docente nas disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber A2
A5
A13
B1


3.- Conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular nas disciplinas de
Historia e Historia da Arte.


saber facer A3
A5
A22
A27
A28
A33
A34
A35
A36
B2
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4.- Desenvolver capacidades para afrontar o deseño e posta en práctica de metodoloxías
didácticas axeitadas ás disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber facer A6
A8
A9
A10
A16
A17
A18
A33
B2
B3


5.- Potenciar unha actitude positiva e crítica cara o desenvolvemento da actividade
profesional do docente e do seu rol no proceso de ensino-aprendizaxe nas disciplinas de
Historia e Historia da Arte.


Saber estar /
ser


A9
A10
A17
A18
A21
A26
A28
A31
A32
A37
A38
A39
A47
B3


Contidos 


Tema  


A Historia como disciplina Evolución conceptual e metodolóxica.
As estratexias ensino-aprendizaxe da Historia e a súa evolución no Estado
español. 


A integración da Historia da Arte no ensino medio. A reflexión histórico artística como vía dunha formación integral. 


Perfís do alumnado de Historia. Dificultades de aprendizaxe.
Conceptualización.
As relacións espazo-temporais.
As variabeis históricas e a súa interrelación
A multicausalidade. 


Perfís do alumnado de Historia da Arte. Dificultades de aprendizaxe.
A problemática do vocabulario técnico.
A interpretación da imaxe artística
A relación da arte co medio cultural e social.


Metodoloxía e recursos Adaptación aos ritmos de aprendizaxe.
O tratamento da información e os usos das fontes no ensino secundario:
documentos, textos, imaxes, cartografía, prensa, ...
Recursos audiovisuais.
TICS.
Saídas didácticas.


A programación. Dificultades da programación.
O coñecemento da lexislación.
Adaptación da lexislación á nosa realidade. 


Avaliación. Criterios e procedementos de avaliación das aprendizaxes.
As ferramentas da avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


2 0 0 0 2


Sesión maxistral 14 0 0 40 54


Estudo de
casos/análises de
situacións


4 0 0 15 19


Saídas de
estudo/prácticas
de campo


6 0 0 15 21
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


4 0 0 20 24


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 6 10


Probas de
resposta curta


0 0 0 4 4


Probas de
resposta longa,
de
desenvolvemento


0 0 0 6 6


Probas prácticas,
de execución de
tarefas reais e/ou
simuladas.


0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Evolución histórica e o desenvolvemento recente das disciplinas de Historia e Historia da Arte, así
como as perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


Sesión maxistral 1.- Os procesos teórico-prácticos do ensino e aprendizaxe nas disciplinas de Historia e Historia da
Arte.
2.- Transformación dos currículos en programas de actividades e de traballo. 
3.-Criterios de selección e elaboración de materiais educativos.
4.- Propostas docentes innovadoras no ámbito das disciplinas de Historia e Historia da Arte. 
5.- A comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise e preparación dun tema de Historia, e preparación de recursos para o seu uso na aula. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Visita a un centro artístico. Propoñemos a catedral de Ourense. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Elaboración dunha guía didáctica sobre unha película ou documental para usar na aula. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Traballar textos históricos.
Traballar coa mitoloxía e a Biblia para comprender a Historia da Arte. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Estudo de casos/análises de situacións 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Saídas de estudo/prácticas de campo 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Resolución de problemas e/ou exercicios de
forma autónoma


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Probas de resposta curta 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Probas prácticas, de execución de tarefas
reais e/ou simuladas.


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Estudo de casos/análises de situacións Valoración do traballo.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


25


Saídas de estudo/prácticas de campo Valoración do traballo atendendo á súa orixinalidade e
calidade expositiva. 
Valorarase o correcto uso do idioma. 


20


Resolución de problemas e/ou exercicios de
forma autónoma


Valoración da calidade do traballo atendendo á súa
orixinalidade e calidade expositiva.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


20


Probas de resposta curta Valoración das respostas.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


5


Probas de resposta longa, de desenvolvemento Valoración das respostas.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


5


Probas prácticas, de execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Valoración do traballo atendendo á súa orixinalidade e
calidade expositiva. 
&lt;br&gt;Valorarase o correcto uso do idioma. 


25


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe na disciplina de Xeografía.


saber A1
A2
A5
A6
A7
A35
A36
B1


2 Estabelecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos
sobre os que se asenta a práctica docente na disciplina de Xeografía.


saber A1
A2
A3
A6
A42
A43
A44
B1
B2


3 Definir a disciplina de Xeografía dentro da estrutura xeral do sistema educativo español
desde os seus marcos lexislativos.


saber
Saber estar /
ser


A1
A5
A6
A37
B1
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4 Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular na
disciplina de Xeografía.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A7
A9
A10
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
B1
B2
B3


5 Desenvolver capacidades para afrontar o deseño e posta en práctica de metodoloxías
didácticas axeitada á disciplina de Xeografía.


saber
saber facer


A3
A4
A6
A7
A8
A17
A37
B2
B3


6 Potenciar unha actitude positiva e crítica cara o desenvolvemento da actividade
profesional do docente e do seu rol no proceso de ensino-aprendizaxe na disciplina de
Xeografía.


Saber estar /
ser


A16
A37
A38
A42
A43
B3


Contidos 


Tema  


1.- Características da Xeografía: Epistemoloxía e escolas. Análise e sinteses xeográficas. As interrelacións.
Modelos de organización disciplinar. A transformación didáctica e a
reconstrución histórica da disciplia. A Xeografía e a educación cidadá:
relacións sociais e problemas ambientais. 


2.- A Xeografía como disciplina escolar: organización dos contidos. As intencionalidades educativas e os
obxectivos escolares da Xeografía. Metodoloxía didáctica e estratexias
docentes. 


3.- Perfís de alumnado. Dificultades de aprendizaxe. Organización de espazos e materiais: a aula
de Xeografía. A cartoteca. Recursos: SIG, TICS, audiovisuais. Materiais e
instrumentos. O tempo do espazo escolar: a organización das actividades. 


4.- Procedementos e técnicas específicas. Procesos e dinámicas, Análise espacial. Representacións gráficas,
cartográficas e de sensores remotos. Traballo de campo: itinerarios e
saídas. O traballo na aula de informática. O traballo coas TIC nas aulas de
Xeografía, vantaxes e inconvenientes. 


5.- Programación e metodoloxía. Do currículo á aula. 


6.- Avaliación: criterios e procedementos de avaliación das aprendizaxes. Avaliación do
sistema escolar: profesorado, materiais e alumnado. As ferramentas da
avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 17 0 0 15 32


Traballos de aula 8 0 0 17 25
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Presentacións/exposicións 8 0 0 15 23


Proxectos 7 0 0 15 22


Traballos tutelados 6 0 0 10 16


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Estudo de casos/análise
de situacións


0 0 0 10 10


Traballos e proxectos 0 0 0 10 10


Cartafol/dossier 0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na a ula baixo as directrices e supervisión do
profesor. O seu desenvolvemento pode estar vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/o un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que permiten a cooperación de varias materias e enfrontan aos alumnos,
traballando en
equipo, a problemas abertos. Permiten adestrar, entre outras, as capacidades de aprendizaxe en
cooperación, de liderado, de organización, de comunicación e de fortalecemento das relacións
persoais. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de
lecturas, conferencias, etc. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.
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Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Estudo de casos/análise de
situacións


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Presentación, estructura, calidad del contenido, empleo apropiado de
términos técnicos, originalidad, innovación de las tareas realizadas en el
aula. 


15


Presentacións/exposicións Presentación, estrutura, contido, emprego axeitado de termos técnicos,
actualización documental, pertinencia e entrega en prazo. 


15


Proxectos Realización, exposición e defensa dun traballo en equipo 15


Traballos tutelados Traballo persoais titorizados. 
Presentación, estrutura, contido, emprego axeitado de termos técnicos,
actualización documental, pertinencia e entrega en prazo.


15


Estudo de casos/análise de situacións Redacción e exposición-defensa de programacións e unidades didácticas 15


Traballos e proxectos Redacción e exposición-defensa de materiais didácticos 15


Outros comentarios e segunda convocatoria


O 10% restante da avaliación corresponderase co rexistro de asistencia e participación na aula, tendo en conta a calidade
do discurso nas intervencións e debates.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Aparici, R. (coordenador). 1996.La revolución de los medios audiovisuales. Educación y nuevas tecnologías. Madrid.
Ediciones de la Torre.


Benejan, P. y Pagés, J. (Coord). 2002 (3ª ed). Enseñar y aprender CCSS, Geografía e Historia en la Educación Secundaria.
Barcelona. I.C.E. Universitat de Barcelona.


Calaf, R. (coordenador). 1997. Aprender a enseñar Geografía. Escuelas Primaria y Secundaria. Barcelona: Oikos-Tau.


Cebrián Abellán, Aurelio. 2007. Geografía e historia : programación didáctica : cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria. Sevilla.
Graves, N. 1985. La enseñanza de la Geografía. Madrid. Visor.


Mateo Saura,A.J., Sánchez Galindo, F. e Varela Bernal, F. 1996. La cartografía como experiencia didáctica en la ESO. Murcia.
Universida de Murcia.


Moreno Jimenez, A. e Marrón Gaite, Mª J (ccordenadores). 1995. Enseñar Geografía. De la teoría a la práctica. Madrid.
Síntesis.


Oller, Montserrat e Villanueva, María. 2007. ” Enseñar geografía en la educación secundaria: nuevos objetivos, nuevas
competencias: un estudio de caso” Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación, Nº. 6.   


Sánchez Ogallar, A. 1998.Conocimiento geográfico. Procedimientos y técnicas para el aula en secundaria. Madrid. Narcea
S.A. Edicions.


Souto, X. 1998. Didáctica de la Geografía. Barcelona. El Serbal.


Varela Bernal, Francisco Javier. Internet como recurso didáctico en la Geografía. Contra Clave.


VVAA. 1989. La enseñanza de las CCSS. Madrid. Visor.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS
 -       ÍBER. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. GRAÓ
 ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS
*  www. age.ieg.csic.es/recur_didacticos.
* http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t2/ahor.swf


                                     * http://jcpintoes.en.eresmas.com/index20.html


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219


Páxina 7 de 8



http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2858

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2858&clave_busqueda=159855

http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t2/ahor.swf





Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
 
Outros comentarios
- O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, co máximo, ao 20% horas presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polas profesoras na clase e é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na daté que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia. 


Páxina 8 de 8







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais 


Materia Innovación e
Investigación nas
Ciencias Sociais


     


Código O02M066V04221      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a de Uña Álvarez, Elena


Profesorado Alén González, María Elisa
de Uña Álvarez, Elena
Padín Fabeiro, María Carmen
Prada Rodríguez, Julio


Correo-e edeuna@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Nesta materia preténdese que os estudantes, en primeiro lugar, coñezan e apliquen as estratexias de
innovación educativa básicas a partir do coñecemento da realidade actual dos sistemas educativos, da
organización dos centros e do deseño e desenvolvemento do currículo.
En segundo lugar, trata de que os estudantes adquiran coñecementos relativos á investigación educativa e
as posibilidades e vías existentes para o seu desenvolvemento no actual sistema de ensino, así como sobre
aqueles aspectos relativos ao deseño e desenvolvemento de proxectos de investigación no ámbito das
ciencias sociais. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


Páxina 1 de 6







 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisicion das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber
saber facer


A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación.


saber facer
Saber estar /
ser


A12


Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de
mellora da calidade con aplicación aos centros de ensino.


saber A13
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Traballar en equipo con outros profesionais de educación, enriquecendo a súa formación. saber facer
Saber estar /
ser


A16


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


Saber estar /
ser


A17


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
contornas educativas novaos ou poco coñecidos.


saber facer A18


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber
saber facer


A42


Analizar de modo crítico o labor docente empregando indicadores de calidade. saber facer A43


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber facer A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas
e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber
saber facer


A45


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarias. Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


Tema 1: A función investigadora do docente de
Ciencias Sociais. 


1.1 Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativa.
1.2 Proceso de Investigación en Ciencias Sociais. Tipos de deseño de
Investigación.
1.3. Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Tema 2: Estratexias de Innovación na ensinanza
das Ciencias Sociais. 


Tema 3: Os programas de autoavaliación e
mellora. Modelos de calidade e excelencia
educativa. 


Tema 4: A oferta de formación institucional nos
diferentes niveis educativos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 50 60


Resolución de problemas e/ou exercicios 4 16 20


Traballos tutelados 8 48 56


Titoría en grupo 4 6 10


Sesión maxistral 4 0 4


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa de
materia. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


O alumno debe solucionar unha serie de
problemas e/ou exercicios nun tempo/condicións
establecido/as polo profesor. 


Traballos tutelados Traballoes realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia polo profesor. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Traballos tutelados Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Titoría en grupo Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades orientadas a resolución de exercicios prácticos na aula. 40


Resolución de problemas e/ou exercicios Presentacións/Exposicións 10


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Os estudantes poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na
correspondente ao mes de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non
poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA. FONTES DE INFORMACIÓN.


BISQUERRA, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


CARRASCO, J. y CALDEDERO, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


GARCÍA, A.L. (coordinador) y otros (1997): Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Enseñanza
Secundaria. Granada. GEU.


HARGREAVES, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


LATORRE, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


LICERAS, A. (2000): Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Ciencias Sociales. Granada, Grupo Editorial
Universitario.


LICERAS, A. (2005): La investigación sobre formación del profesorado en Didáctica de las Ciencias Sociales. Profesorado.
Revista de currículum y formación del profesorado. Vol. 8, nº 1 Didácticas Específicas. Publicado online en
www.ugr.es/recfpro/Rev81.html


LÓPEZ RUIZ, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el constructivismo en la
escuela. Málaga: Aljibe.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación para el
diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica.


PAGÉS, J. (1997): Líneas de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En P. Benejam y J. Pagés, Enseñar y aprender
Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona, UCE/Horsori.


PIZARRO, N. (1998): Tratado de metodología de las Ciencias Sociales. Madrid, Siglo Veintiuno Editores.


PRATS, J. (2001): Hacia una definición de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En I Congreso Nacional de
Didácticas Específicas. Las didácticas en las áreas curriculares en el siglo XXI. Granada, Grupo Editorial Universitario.


RUIZ TARRAGÓ, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


SANDÍN ESTEBAN, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw Hill.


SEVILLANO GRACÍA, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-Prentice Hall.
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Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V04301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
<br>Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
<br>- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que incluya
el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además, una hoja
de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno correspondiente.
<br>- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y fechas,
ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Xeografía na Educación Secundaria/O02M066V04220
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221
Orientación e Función Titorial/O02M066V04101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
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Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V04401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Xeografía na Educación Secundaria/O02M066V04220
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221
Orientación e Función Titorial/O02M066V04101
Prácticas Externas/O02M066V04301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ojea Rúa, Manuel


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e moxea@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A1
A2
A5


Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7


Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.


saber
saber facer


A42
A43
A44
A48
A49
B3


Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría. saber
saber facer


B1
B2
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Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.


saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor
titorial.


saber
saber facer


A10
A11


Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos
así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A15
A30


Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1


Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.


saber
saber facer


A5
A6
A11
A12
B1


Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A7
A8
A36
A37


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B2
B3


Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A19
A20
A21


Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A11
A12
A22
A23
A24
A25
A26
A27


Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. saber
saber facer
Saber estar / ser


A28
A29
A30
A31


Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A26
A27
A28
A29
B1
B2


Contidos 
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Tema  


Bases conceptuais do ámbito disciplinar. Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 


Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 


Bases lexislativas da orientación e función tutorial. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas dificultades de aprendizaxe e
da atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a
atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a atención á diversidade. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions
curriculares. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions curriculares. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. Estratexias e
técnicas de orientación na tutoría. 


A participación das familias en centros e a súa
orientación. 


A participación das familias en centros e a súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 24 36


Resolución de problemas e/ou exercicios 14 20 34


Traballos tutelados 1 13.5 14.5


Outros 0 2 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Outras 0 0 0


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 0 0


Traballos e proxectos 0 0 0


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Aportacións teóricas. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realización de exercicios. 


Traballos tutelados Traballo materia. 


Outros Dossier. 


Actividades
introdutorias


Actividades introductorias. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas
e/ou exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outras Participación directa nas clases. Asistencia e participación. 20
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Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividades de aula: Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e
da posta en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Traballos e proxectos Traballo da materia: Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade,
innovación, actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 


 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.
LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.
MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.
MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona:
Graó.
MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.
MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.
MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer
SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.
 
ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE
 
-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229
-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187
-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080
-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580
-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466
-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804
 
 
ALGUNHAS WEBS DE INTERESE
 
-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA
 


Recomendacións 
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http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/

http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA





Materias que continúan o temario
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
Prácticas Externas/O02M066V02301


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208


Materias que se recomenda ter cursado previamente
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Sistema Educativo e Educación en Valores 


Materia Sistema
Educativo e
Educación en
Valores


     


Código O02M066V06104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Dapia Conde, María Dolores


Profesorado Dapia Conde, María Dolores
Nogueiras Mascareñas, Luís Miguel


Correo-e ddapia@uvigo.es


Web   
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y
valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables
de la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


Páxina 3 de 6







 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Promover acciones de educación afectivoemocional, en valores y formación ciudadana. saber
saber facer
Saber estar / ser


A26


2. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y
la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la
educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de
las personas con discapacidad.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A28


3. Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales saber
saber facer
Saber estar / ser


A19


4. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país saber
saber facer


A24


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. Sistema educativo. los
agentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) y su evolución. 


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 14 12 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


Sesión maxistral 14 7.5 21.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Sesión maxistral El profesorado presentará los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Traballos de
aula


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20
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Traballos de aula Intervenciones y actividades prácticas 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajos 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.
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NOTA:


Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas.
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Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ricoy Lorenzo, María Carmen


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e cricoy@uvigo.es


Web http://http://mpe.uvigo.es/index.php?lang=es 


Descrición
xeral


O Máster de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas da
Universidade de Vigo é de tipo profesionalizante e ten carácter oficial. Por tanto este máster, como os da súa
clase, desembocará na adquisición dun título universitario da área de Educación. A formación neste máster
está orientada a capacitar aos licenciados, arquitectos, inxeneiros e graduados en áreas específicas
(xeografía e histórica, tecnoloxía e informática, etc.) para desenvolver o labor como profesores/as de
secundaria.
O seu contido curricular no plano de estudos agrúpase ao redor de tres módulos (común, específico e
prácticum), cun total de 60 créditos anuais. A materia de Deseño Curricular e Organización de Centros
Educativos forma parte do módulo común, ten carácter obrigatorio e conta con 4,5 créditos ECTS. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito disciplinar. saber A1
A2


Dispor dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos
didáctico-organizativos sobre os que asente a práctica docente.


saber A1
A2


Contar cunha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades útiles para o
desenvolvemento da actividade docente.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A10
B1


Coñecer a lexislación da educacións secundaria obrigatoria, bacharelatos, formación
profesional e ensino de idiomas.


saber A13


Páxina 3 de 6







Ser capaz de identificar e aplicar os elementos didácticos o proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber
saber facer


A6
A9
A10
A21
A27
B1
B2


Identificar e promover modelos de liderato democráticos. saber
saber facer


A10
B3


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinais e multidisciplinais.


saber facer
Saber estar / ser


A16
B3


Ser capaz de promover o traballo en grupo do alumnado e compañeiros. saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
B3


Deseñar, producir e avaliar materiais curriculares. saber facer A18
A22
B2


Ser capaz de deseñar, planificar e avaliar proxectos e programas curriculares. saber facer A21
B1


Ser conscientes da importancia da comunicación e dos procedementos dialóxicos na
efectividade dos procesos de ensino-aprendizaxe.


saber facer
Saber estar / ser


A4
A9
A23
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica: Modelos de ensinanza e de currículo.
Modelos de liderazgo en educación e traballo en equipo. 


Estrutura e organización do ensino na Etapa de E.
Secundaria: 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum. 


Compoñentes didácticos e organizativos (deseño
didáctico): 


obxectivos, competencias, contidos, actividades, metodoloxía, principios e
estratexias, recursos didácticos, organización da aula, avaliación do
proceso de ensinanza-aprendizaxe, etc. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 25 33.5


Traballos de
aula


6 0 0 15 21


Metodoloxías
integradas


7 0 0 20 27


Traballos
tutelados


1 0 0 25 26


Cartafol/dossier 0 0 0 5 5


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral da docente apoiada en recursos didácticos, particularmente en medios audiovisuais
e TIC, así coma en diferentes estratexias dirixidas a acaptar a atención do alumnado e a motivalo. 


Traballos de aula Realización de actividades na aula baixo as directrices da profesora. O seu desenvolvemento
estará vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Metodoloxías integradas Desenvolvemento de diferentes actividades a partir da integración de prácticas con TIC,
microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Traballos tutelados A partir da proposta e directrices da profesora o alumnado desenvolverá un traballo monográfico
titelado sobre algunha parte dos contidos da materia que se vinculará na sua maior parte co
traballo autónomo. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Metodoloxías
integradas


Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia/seguimento das clases e participación. Ata 20


Traballos de aula Valoraranse a implicación e adecuación de actividades relacionadas coa parte teórica e
práctica da materia desenvoltas polo alumno/a na aula. 


Ata 10


Traballos tutelados Valorarase o documento do traballo monográfico presentado (en soporte impreso ou
dixital, segundo indicación do profesorado), estrutura e calidade do contido, emprego
axeitado de termos técnicos, orixinalidade, grao de innovación refletido e actualización
documental plasmada. 


Ata 40


Metodoloxías
integradas


Valorarase o desenvolvemento de competencias a partir da integración de prácticas
con TIC, microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Ata 25


Cartafol/dossier Valorarase a organización, calidade global do proceso de aprendizaxe e adquisición de
competencias e coñecementos reflectidos a través do eporfolio. 


Ata 0,5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic e tamén
é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: 
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O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
•    Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
•    De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008).  Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
•    Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill
•    Moral. C. (2010). Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza. Madrid: Pirámide.
•    Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


-    Aula Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177
-    Aula de Innovación Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178
-    Contextos Educativos.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328
-    Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-    Escuela Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511
-    Educación XX1.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
-    Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496
-    Estudios Sobre Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907
-    Praxis Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117
-    Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-    Qurriculum.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094
-    Revista Complutense de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127
-    Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-    Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS


-    Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-    CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
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Descrición
xeral


A materia “ A convivencia nos centros de secundaria e o traballo desde o departamento de orientación”, está
integrada no módulo específico do Máster Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o estudiante –futuro
docente- ó tratar de respostar a retos trascendentes que se dan habitualmente nos centros educativos e nas
propias aulas. Dada a complexidade que se produce sobre a convivencia escolar é preciso dotar de recursos
e asesorar aos docentes e demais persoal da comunidade educativa.
O incremento dos problemas de conduta nas aulas, a deteción de situacións de acoso e o deterioro do clima
educativo nos centros escolares promoveu, nos últimos anos, unha importante corrente de traballo para a
mellora da convivencia nos mesmos.
Trataremos de formar nos fundamentos teóricos, legais e nos plans de actuación para a mellora da
convivencia e a aprendizaxe escolar de cada comunidade e o coñecemento e formación para o
desenvolvemento de propostas de intervención aplicadas a: mellora do sistema disciplinario (coa formación
de equipos de
mediación e tratamento de conflitos), xestión dos problemas da aula, optimización do proceso de
ensino-aprendizaxe (a través da Aprendizaxe Cooperativa) e intervención individual (con actuacións
específicas para situacións de acoso e victimización).Pretendemos que esta aprendizaje potencie unha
actitude colaborativa no ámbito da convivencia.
Levarase a cabo un enfoque preventivo e promotor dun clima escolar enriquecedor e estimulante que facilite
a adquisición de competencias e habilidades e a educación en valores.
Esta asignatura pretende facilitar a reflexión e análise crítica sobre os procesos de interación e convivencia
na aula así como a aprendizaxe de técnicas e ferramentas de intervención psicosocial e titorial para o futuro
docente.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 
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 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 
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 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe favorecedores da convivencia escolar saber facer A7
B1
B3


Informar e asesorar ás familias sobre diversas técnicas e estratexias favorecedoras da
convivencia e da resolución pacífica de conflitos


saber
saber facer


A15
A30
B1


Coñecer as características dos estudantes, así como os procesos de interación e
comunicación na aula e no centro que permitan a identificación e reflexión crítica sobre as
situacións conflitivas, e a súa resolución.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A9
A23
B1
B3


Coñecer e analizar diversos plans e proxectos relacionados coa convivencia escolar que
forman parte do proxecto educativo de centro, participando na súa definición e
desenvolvemento.


saber
saber facer


A27
B1


Adquirir experiencia na planificación, desenvolvemento e avaliación de programas para a
mellora da convivencia escolar.


saber
saber facer


A46
B3


Adquirir e poñer en práctica diversas estratexias e habilidades que permitan unha
intervención axeitada para a resolución de problemas de convivencia no contexto escolar:
habilidades de pensamiento e de decisión, habilidades sociais, dinámica de grupos,
xestión
democrática de normas, aprendizaxe cooperativo, mediación, negociación, educación
emocional, educación en valores, etc


saber
saber facer
Saber estar / ser


A8
A9
A26
A48
B1


Coñecer as características das familias e comprender a súa función educadora na
adquisición de competencias e aprendizaxes para a resolución pacífica de situacións
conflitivas


saber A28
A29
B1
B3


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que favorezan a aprendizaxe e as
aportacións dos estudantes, nun bó clima escolar.


saber facer
Saber estar / ser


A10
A39
B3


Contidos 


Tema  
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1.-Educación para a convivencia e a igualdade.
2.-Análise da convivencia e a resolución de
conflitos
3.-Problemas de adaptación e convivencia
escolar: Marxinación, absentismo, rexeitamento,
inadaptación, violencia e acoso escolar,
inmigración e interculturalidade,etc.
4.-Dinámica do grupo clase
5.-Socialización e educación.
6.-As relacións sociais no grupo clase, conduta
prosocial e habilidades sociais.
7.- Competencia emocional e social
8.-O traballo cooperativo e a interacción social.
Técnicas de análises e dinamización grupal.
9.-O papel da familia en educación. Colaboración
coas familias de Educación secundaria.
10.-Relación con outras institucións: servizos de
saúde, servizos sociais. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 10 15


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 5 5


Sesión maxistral 10 20 30


Titoría en grupo 2 0 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 0 41 41


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo
demaneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).
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Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita… 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
oalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
darealización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É necesario
respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidostraballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e competencias
acadadas polosalumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).
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Descrición
xeral


A través desta materia preténdese aproximar ao alumno aos modelos curriculares baseados en
competencias, reflexionando sobre os cambios que se foron producindo nos sistemas educativos en torno ao
enfoque de competencias. Desde este marco, analizarase a importancia da incorporación das competencias
ao deseño curricular e a necesidade de adoptar diferentes estratexias para abordar o diagnóstico e a
avaliación da competencia curricular nos centros educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Determinar a natureza e sentido do diagnóstico e a avaliación en educación saber A13
A19
A25
A36
A45


Definir as principais variables do diagnóstico e a avaliación en educación saber A9
A19
A20
A23


Precisar e utilizar axeitadamente a metodoloxía do coñecemento diagnóstico e avaliador
en educación


saber
saber facer


A12
A41
A45


Identificar e valorar os condicionantes da calidade diagnóstica saber
saber facer
Saber estar / ser


A21
A43
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Determinar as características, aportacións e limitacións dos diferentes recursos do
diagnóstico en educación, así como as diferentes técnicas e modelos de avaliación


saber
saber facer


A22
A25
A41
A45
B1


Utilizar axeitadamente os principais recursos do diagnóstico en educación en ámbitos de
desenvolvemento cognitivo, social, emocional e curricular.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A9
A17
A19
A20
A23
A27
A29
A33
A42
A46
B2


Realizar estudos diagnósticos e avaliacións de calidade, así como os informes
correspondentes


saber
saber facer
Saber estar / ser


A12
A19
A20
A25
A27
A41
A47
B1
B2
B3


Valorar os informes diagnósticos emitidos por outros profesionais saber facer
Saber estar / ser


A43
A49
B3


Contidos 


Tema  


Modelos e procesos de diagnóstico en escenarios
orientadores 


Métodos técnicas e instrumentos do diagnóstico
Exploración de necesidades de Orientación e análise de variables persoais,
situacionais e interactivas.
Análise diagnóstica para a toma de decisións, paoio e seguimento da
Orientación 


Avaliación da capacidade intelectual, das
aptitudes básicas e doutras características
persoais relacionadas cos procesos de
ensino-aprendizaxe 


(*) 


Avaliación das dificultades de aprendizaxe Competencia lectora
Automatización lectora
Calidade de letra. Ortografía
Dislexia: detección e pautas
Competencia escrita
Dificultades de aprendizaxe en matemáticas
Correlatos socioemocionais das dificultades de aprendizaxe 


Os informes diagnósticos Elaboración e valoración nos procesos e logros educativos.
Elaboración de informes psicoeducativos 


Avaliación da competencia curricular (*) 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Resolución de problemas e/ou exercicios 5 25 30


Debates 3 5 8


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 7 0 7


Traballos e proxectos 4 35 39


Cartafol/dossier 0 15 15


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes.Os debates pódense realizar de xeito presencial e
vrtual. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun
proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral... 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de problemas
e/ou exercicios A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Organización,corrección, calidade e coherencia do conxunto do contido e da posta
en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Debates Asistencia aos debates e participación activa nos mesmos 20


Traballos e proxectos Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade, innovación,
actualización documental, e entrega en prazo. 


30


Cartafol/dossier Presentación, estrutura, actualización documental, e entrega en prazo. 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
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alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Formación Académica e Profesional 


Materia Formación
Académica e
Profesional


     


Código O02M066V06254      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Raposo Rivas, Manuela
Seoane Pérez, Emilia


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a competencia profesional que permita exercer actuacións que conduzan a unha
correcta orientación dos suxeitos que demanden ou necesiten esta intervención, tanto no
ámbito académico como no profesional.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Coñecer os diferentes modelos de orientación aplicables tanto no campo académico como
profesional


saber


Deseñar o Plan de Acción Titorial (PAT) e o Plan de Orientación Académica y Profesional
(POAP) como parte integrante do proceso orientador e ser capaz de desenvolvelos e
avalialos.


saber
saber facer


Orientar e apoiar no proceso de toma de decisións vocacionais dos suxeitos que
demanden esa intervención


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Valorar os recursos técnicos, materiais e institucionais dispoñibles para o exercicio da
Orientación Académica e Profesional


saber
saber facer


Traballar cooperativamente cos outros estudantes na busca de información, organización
e preparación de materiais en traballos de grupo.


saber facer
Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  
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1. Orientación académica e profesional:
aproximación teórica. 


1.1. A orientación académico-profesional como concepto: definición,
principios, obxectivos e funcións.
1.2. Intervención en orientación académico-profesional como concepto
Dimensións e piares da educación.
1.3. Colaboración familia-escola.
1.4. O consello orientador.
1.5. A formación na sociedade da informacion e do coñecemento


2. Orientación académica e profesional:
aproximación práctica no ensino secundario. 


2.1. O Plan de Acción Titorial.
2.2. O Plan de Orientación Académica e Profesional.
2.3. O proceso de busca activa de emprego.
2.4. A orientación académico-profesional non sexista.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 16 20


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


8 48 56


Sesión maxistral 8 16 24


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Pequenas tarefas formuladas en relacion o traballado na sesion 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades ou proxectos de traballo para afondar no tema visto 


Sesión maxistral Exposicion das principais cuestions relacionadas coa materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Recollida de intervencións educativas feitas na propia aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


Traballo/s practicos (ex. PAT, POAP) 40


Outros comentarios e segunda convocatoria
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- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Álvarez González, M. (1995). Orientación profesional. Barcelona: Cedecs Editorial.


Álvarez González, M. y Bisquerra Alzina, R. (2012). Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias y recursos. Madrid:
Wolters Kluver España.


Blasco Calvo, P. y Pérez Boullosa, A. (2012). Enfoques y aplicaciones prácticas en orientación y acción tutorial. Valencia: Nau
Llibres.


Bizquerra, R. (coord.) (2000): Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis


Borrego, M. y Díaz, J. (2000): Orientación vocacional y profesional: materiales de asesoramiento para ESO y Bachillerato.
Madrid: CCS


Cabero, J. (2008): La formación en la sociedad del conocimiento. INDIVISA, 1348.


Coronado, A. (2000): Analiza, compara y decide : programa de orientación académica y profesional. Sevilla: Kronos


Fernández Gálvez, J. de D. (2005): La orientación educativa: claves de éxito profesional : buscando la magia del mago sin
magia. Granada: Grupo Editorial Universitario.


García Mediavilla, L. y Martínez González, M.C (2003): Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.
Madrid: Dykinson.


González Gómez. J.P. (2003). Orientación profesional. Alicante: Club Universitario, D. L.


Grañeras Pastrana, M. y Parras Laguna, A. (coords.) (2008). Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos
institucionales y nuevas perspectivas. Madrid: Ministerio de Educación, Política Socialy Deporte / CIDE.


Lopez Barajas, E. (2006): Estrategias de formación en el siglo XXI, Barcelona: Ariel


Martín, E. y Solé, I. (coord.) (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Editorial Graó.


Nieto, J.M. y Botías, F. (2000): Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Barcelona: Ariel


Rodríguez Moreno, M. L. (1998). La orientación profesional. Barcelona: Ariel.


Rodríguez Moreno, M. L. (2003): Cómo orientar hacia la construcción del proyecto profesional. Bilbao: Desclée de Brouwer.


Romero, S. (2000): De gira hacia el trabajo : programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida
activa para el final de la Educación Secundaria Obligatoria. Archidona: Aljibe


Sorando, J. (2000): La orientación vocacional: materiales de trabajo. Madrid: CCS


 


REVISTAS


 


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía; Revista de Orientación Educativa; Aula de Secundaria.
Didáctica. Tutoría. Gestión. Orientación. (Consultar: http:// dialnet.unirioja.es)


Recomendacións 
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Outros comentarios
Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas
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A Atención á Diversidade e a súa Intervención 


Materia A Atención á
Diversidade e a
súa Intervención


     


Código O02M066V06252      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Deaño Deaño, Manuel


Profesorado Deaño Deaño, Manuel


Correo-e deano@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Esta materia está pensada para axudar ós profesores y profesionais do ensino a identificar as principais
dificultades de aprendizaxe dos alumnos de secundaria e poder intervir psicoeducativamente con eles desde
unha perspectiva inclusiva, participativa, prescriptiva, mediada e curricular. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


Páxina 2 de 5







 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os procesos e recursos para a prevención de problemas de aprendizaxe e
convivencia, os procesos de avaliación e de orientación académica e profesional


saber


Utilizar os principios da educación inclusiva como eixe para o desenvolvemento da acción
orientadora


saber facer


Desenvolver e aplicar metodoloxías didácticas que favorezan a atención á diversidade do
alumnado, adaptando a acción educativa ás súas diferentes características persoais e
colectivas


saber facer


Adquirir as habilidades necesarias para identificar as necesidades educativas do alumnado
e deseñar estratexias de intervención


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  


Identificación das Necesidades Específicas de
Apoio Educativo 


Tipos e fontes de diversidade
Trastornos e dificultades na aprendizaxe
Dificultades no desenvolvemento e na aprendizaxe
Trastornos do desenvolvemento psíquicos, físicos e sensoriais
Problemáticas socioculturais actuais e a súa repercusión na aprendizaxe 


Deseño de Apoio Educativo ás Necesidades
Específicas de Aprendizaxe 


Educación Inclusiva
Atención á Diversidade: Programas adaptativos e programas de reforzo
educativo 
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Intervención psicoeducativa Curricular
Prescriptiva
Mediada
Colaborativa
Metacognitva
Inclusiva 


(*)Intervención psicoeducativa (*)Curricular
Prescriptiva
Mediada
Colaborativa
Metacognitva
Inclusiva 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 20 0 20


Traballos de aula 5 10 15


Estudo de casos/análises de situacións 5 10 15


Proxectos 10 40 50


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Actividades expositivas do profesor acerca dos contidos básicos da materia. 


Traballos de aula Resolución de exercicios na aula a través de técnicas grupais participativas 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise crítico de datos e casos mediante participación grupal. 


Proxectos Elaboración de un proxecto dirixido polo profesor e con actividade autónoma do alumno. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Estudo de casos/análises de
situacións


Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Proxectos Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Resolución de tarefas 20


Estudo de casos/análises de situacións Resolución dun caso práctico 25


Proxectos Realización do proxecto 55


Outros comentarios e segunda convocatoria


Estas puntuacións han de entenderse como a porcentaxe máxima aplicable a cada apartado, sendo esixida para aprobar


a seguinte puntuación mínima en cada apartado: 10 + 10 + 30 respectivamente e unha porcentaxe total mínima do 50%.


Os non aprobados presentaranse en segunda convocatoria nas datas establecidas.


Bibliografía. Fontes de información 


Bibliografía básica


Deaño, M (2000). Como prevenir las dificultades del cálculo. Málaga: Aljibe


Deaño, M. (2001). Intervención Psicopedagógica en la Deficiencia Mental.Ourense: Ediciones Gersam
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García, J.M., Pérez, J. e Berruezo, P. (2002). Discapacidad intelectual. Dessarrollo, comunicación e intervención. Madrid: Cepe.


Bibliografía recomendada


Gónzalez Pienda, J. y Nuñez Perez, J.C (1998). Dificultades de aprendizaje escolar. Madrid: Piramide


Marchesi, A., Coll, C. e Palacios, J. (compls.) (1999). Desarrollo psicológico y educación 3. Trastornos del desarrollo y
necesidades educativas especiales. Madrid: Alianza.


Martín-Caro, L. e Junoy, M. (2001). Sistemas de comunicación y parálisis cerebral. Madrid: ICCE.


Molina, S. ; Sinués, A. Deaño, M. (1998). El fracaso en el aprendizaje escolar (II). Dificultades específicas de tipo
neuropsicológico. Málaga: Aljibe


Rosa, A. Montero, I. e García, M.C. (1993). El niño con Paráslisis Cerebral: Enculturización, desarrollo e intervención Madrid:
CIDE.


Silvestre, N. (2000). Sordera. Comunicación y aprendizaje. Barcelona: Masson.


 


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas 


Materia Orientación Base
Legal,
Composición,
Planes e
Programas


     


Código O02M066V06105      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Ocampo Gomez, Camilo Isaac


Profesorado Ocampo Gomez, Camilo Isaac


Correo-e cocampo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Coñecer as bases teórico-legais da orientación no sistema educativo saber A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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2. Comprender a relación existente entre os distintos modelos de orientación
psicopedagóxica e o sistema educativo


saber
saber facer


A1
A11
A13
A14
A16
A18
A21
A24
A25
A27
A31
A38
A42
A43
A44
A48
B1
B2
B3


3. Analizar criticamente o modelo institucional de orientación existente na Comunidade
Autónoma de Galicia


saber
saber facer


A5
A6
A7
A8
A11
A12
A13
A15
A16
A17
A22
A25
A30
A31
A40
A41
A43
B1
B3


4. Deseñar un Plan de Orientación Académica e Profesional para educación secundaria saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


5. Valorar a orientación educativa como un factor de importancia para a calidade da
educación


Saber estar / ser A11
A15
A16
A17
A20
A22
A26
A30
A39
B2


Contidos 
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Tema  


1. Bases teórico-legais da orientación educativa 1.1. Orientación psicopedagóxica: dimensións, principios, contextos,
funcións e procesos, 
1.2. Leis e disposicións que as desenvolven en materia de orientación
educativa. 


2. Modelos de orientación psicopedagóxica 2.1. Modelos teóricos
2.2. Modelos de intervención orientadora
2.3. Modelos institucionais 


3. O modelo institucinal da Comunidade
Autónoma de Galicia 


3.1. Departamentos de Orientación nos centros
3.2. A función titorial do profesorado
3.3. Os equipos de orientación específicos 


4. Planificación e avaliación da función
orientadora 


4.1. Deseño de programas de orientación: etapas
4.2. Deseño do Plan de Orientación Académica e Profesional (POAP)
4.3. Avaliación de necesidades, avaliación do deseño e da aplicación e
resultados dun POAP 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 4 0 0 4 8


Resolución de problemas
e/ou exercicios


2 0 0 8 10


Estudo de casos/análises
de situacións


2 0 0 8 10


Debates 3 0 0 3 6


Traballos tutelados 2 0 0 13 15


Presentacións/exposicións 3 0 0 8 11


Cartafol/dossier 2 0 0 4 6


Traballos e proxectos 1 0 0 20 21


Probas de resposta curta 1 0 0 0 1


Probas de autoavaliación 4 0 0 0 4


Horas totais E: 100


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado (avaliación
inicial) así como a presentar a materia de Orientación. Base legal, Composición, Plans e Programas 


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación (incluída a bibliográfica) que se realizarán de forma
autónoma por parte do alumnado. A biblioteca do Campus debe considerarse un recurso de uso
necesario. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudantado. Resulta
fundamental que as explicacións sirvan para axudar a comprender en términos legais e
conceptuais o modelo institucional de orientación educativa e profesional que se acha vixente na
Comunidade Autónoma de Galicia. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante procedementos de transformación da
información dispoñible e a interpretación dos resultados. Empregarase como complemento da
lección maxistral. Os problemas que poden propoñerse son os que normalmente se lle presentan
aos departamentos de orientación dos centros con etapas de educación. secundaria 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise dun feito ou problema real relacionado coa orientación psicopedagóxica coa finalidade de
coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar
coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de solución. Supón a
aplicación dos conceptos teóricos e legais que se imparten na materia. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes centrado nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso ou no resultado dun problema. Esta estratexia empregarase con frecuencia como
medio de lograr a participación do alumnado e impulsar a construcción do coñemento dentro da
aula. 
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Traballos tutelados Elaboración dun documento sobre orientación psicopedagóxica ou preparación de investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, videos, etc. Constiúe unha actividade autónoma do
estudante que inclúe a procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía,
redacción e exposición do resultado e que conta coa axuda e oseguemento do profesorado.
Constiúe un elemento importante para a avaliación do alumnado e, xunto coa súa exposición,
posúe un peso importante na súa cualificación 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, problema, exercicio, proxecto ou estudo de
caso, normalmente tutelados polo profesorado. Pódese levar a cabo de maneira individual ou en
grupo e xunto coa elaboración e resultado do traballo como tal posúe un peso importante na
cualificación do alumnado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Estudo de
casos/análises de
situacións


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Traballos tutelados Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Traballos e proxectos Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Dalgún traballo realizado individualmente ou en grupo (2 persoas) que
deberá ser exposto ante os demais membros da clase coa axuda dos medios
audiovisuais correspondentes, tendo que dar resposta a continuación a
cuestiósns formuladas polo profesorado e/ou alumnado presente. 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Solventar con acerto traballando en equipo de menos de 4 persoas situacións
problemáticas que se producen/poden producirse nos centros e na que ten
competencia o departamento de orientación do mesmo e que se formularán
como actividades de ensinanza-aprendizaxe no curso de mestrado. 


10
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Estudo de casos/análises de
situacións


Expoñer por escrito de xeito completo e rigoroso, tralo corrspondente estudo
en equipo, dun caso que se proporá na aula a partir da lexislación actual en
materia de orientación e titoria na educación secundaria 


10


Actividades introdutorias Proba de avaliación inicial de formato Likert para dar respostas sobre o
acordo de cada quen con determinados enunciados 


2


Traballos tutelados Contido, estructura, oportunidade e actualidade das citas, profundidade no
tratamento da cuestión, orixinaledade das solucións aportadas, rigor das
conclusións y precisión nas citas bibliográficas. 


15


Cartafol/dossier Elaboración dun documento elaborado polo estudante que recopile
información e reflexións sobre as experiencias, proyectos, tarefas e traballos
realizados durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe nesta materia. 


15


Traballos e proxectos Realizar un plan de orientación académica e profesional tendo en conta os
principios da orientación, os modelos teóricos, de intervención e
institucionais vixentes paraun centro de secundaria. 


15


Probas de resposta curta Resposta a 2 probas semiobxectivas ou obxectivas que se formularán ao
final dalgún tema ou traballo realizado. 


10


Probas de autoavaliación Autocualificación nun traballo ou nun exercicio a partir dos criterios
correspondentes tendo en conta as competencias y os obxectivos da materia. 


8


Outros comentarios e segunda convocatoria


1. A asistencia é obrigatoria, polo que quen perda máis dun 15% da mesma deberá realizar unha proba de exame que
constará de 10 cuestións de resposta concreta sobre os contidos da materia que se xulgará conforme aos criterios de logro
das competencias e obxectivos da mesma.


2. A proba terá lugar nas datas e horas que se sinalen pola dirección do mestrado.


Bibliografía. Fontes de información 


AIOEP (2003). Competencias internacionales para los profesionales de la orientación. Recuperado de1.
http://www.iaevg.org/
AIOEP (2006). Hoja informativa de la Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional, nº 55.2.
Recuperado de http://www.iaevg.org/crc/files/newsletters/Newlet55sp.doc
Bisquera, R. (Coord.). (2006). Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Las Rozas: Wolters Kluwer España3.
(5ª edición).
Calvo, C. (2008). La orientación a lo largo de la vida. En J. L. Soler (Coord.), Actas del III encuentro nacional de4.
orientadores y I encuentro internacional virtual de orientación. Por una Orientación a lo largo de la vida. Zaragoza: Mira.
CIDE (2009). Orientación Educativa, fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. Madrid:5.
Ministerio de Educación, Política social y Deporte (2ª edición). Recuperado de http://www.mepsid.es/cide/
Cortés, A. (2009). Orientación permanente  y aprendizaje a lo largo de la vida. En L. Sobrado y A. Cortés (Coords.),6.
Orientación Profesional. Nuevos escenarios y perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp 243-262.
Decreto 120/1998, de 23 de abril, por el que se regula la Orientación Educativa y Profesional.  Santiago de Compostela:7.
Diario Oficial de Galicia nº 106, 27 de abril de 1998.
Graña, V. (2013). Manual lexislativo do ensino non universitario galego (4ª edición). A Coruña: Venacio Graña.8.
Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, Boletín Oficial do Estado, 238, 1(1990).9.
Lei Orgánica de Educación, Boletín Oficial do Estado, 106, 1(2006).10.
Orde de 24 de xullo de 1998, pola que se desenvolve o decreto 120/1998 polo que se regula a Orientación Educativa e11.
Profesional, Diario Oficial de Galicia de 31 de xullo de 1998.
Sobrado, L. e Ocampo, C. I. (2000). Evaluación psicopedagógica y orientación educativa. Barcelona: Estel. Sobrado, L.,12.
Fernández, E. e Rodicio, M. L. (Coords.) (2012). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva.


Recomendacións 
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


CG3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando
procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos
ensinos, atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos
mesmos, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais
do centro.


saber facer A3


CG4. Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensinanza e
aprendizaxe na


saber facer A4


G12. Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensinanza e
aprendizaxe, comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade
educativa e outros profesionais da educación.


saber facer
Saber estar /
ser


A12


CG 16. Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


Saber estar /
ser


A16


CE-E9. Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensinanza-aprendizaxe.


saber facer A40


CE-E11. Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


A42
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CE-E12. Analizar criticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da
orientación utilizando indicadores de calidade.


Saber estar /
ser


A43


CE-E13. Identificar os problemas relativos á ensinanza e a aprendizaxe das materias da
especialización e propoñer alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


CE-E14. Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer


A45


CT1. Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xerais e
específicos, incluíndo o acceso a internet.


saber facer B1


Contidos 


Tema  


Innovación educativa e desenvolvemento
profesional. 


- Marco teórico, profesional e legal da innovación educativa
- Pautas para a elaboración dos proxectos de innovación educativa
- O rol do orientador
Na análise das prácticas educativas 
Na formación continua do profesorado
No liderazgo educativo
- Coñecemento de innovacións relevantes e actuais no ámbito da
orientación


A investigación educativa - Modalidades principais da investigación educativa.
- A investigación-acción como instrumento de formación contínua e
desenvolvemento profesional do docente
- Deseño de proxectos de investigación
- Instrumentos de recollida de datos e avaliación: tipos e características
técnicas.
- Técnicas de análise en investigación e avaliación educativa.
- Coñecemento de investigacións relevantes no ámbito da orientación


As TICs como instrumento de apoio á innovación
e investigación educativa 


- As TIC e o desenvolvemento da investigación educativa para orientar e
mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
- O uso de bases de datos como apoio á investigación e á innovación
educativa.
- Como citar e elaborar as referencias bibliográficas dos documentos
científicos de tipo educativo, lexislación, informes, etc. en soporte impreso
e electrónico.
- Ferramentas Web para a comunicación a colaboración e/ou o traballo en
equipo.
- Aplicacións telemáticas e recursos web para a orientación. 
- Coñecemento de portais de orientación europeos.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 9 0 0 25 34


Traballos de aula 12 0 0 16 28


Prácticas en aulas de
informática


6 0 0 21 27


Traballos tutelados 0 0 0 48 48


Presentacións/exposicións 3 0 0 10 13


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Prácticas en aulas de
informática


Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas
en aulas de informática. 
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Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de informática Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Reflexión escrita sobre os contidos fundamentais da materia. Participación
activia nas clases maxistrais. Ata 2,3 puntos sobre 10. 


23


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula. Ata 2,45 puntos sobre 10 24.5


Prácticas en aulas de informática Memorias de prácticas. Ata 1 punto sobre 10. 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado. Ata 3,5 puntos
sobre 10. 


35


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados. Ata 0,75
puntos sobre 10. 


7.5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado nas actividades deseñadas en innovación educativa
(aprobado: 1,7 puntos sobre 3,4) e nas de investigación educativa e uso da TICs (aprobado: 3,3 puntos sobre 6,6)


As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na
convocatoria de xullo.
O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia, cunha
valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias procedimentais mais
importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.


Bibliografía. Fontes de información 


Bolívar, A. et al., La investigación biográfico-narrativa en educación, La Muralla, Madrid


Contreras, J. y Pérez de Lara, N., Investigar la experiencia educativa, Morata, Madrid


Jakku-Shivonnene, R. y Niemi, H., Aprender de Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador, MEC, Madrid


Villar Angulo, L.M. et al., Creación de la excelencia en la Educación Secundaria, Pearson, Madid


Fullan, M., Los nuevos significados del cambio en la educación, Octaedro, Barcelona


Carr, W. y Kemmis, S., Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado, Martínez
Roca, Barcelona


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V06301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/O02M066V06106
Formación Académica e Profesional/O02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/O02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/O02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/O02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/O02M066V06105
Orientación e Función Titorial/O02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/O02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V06103
Formación Académica e Profesional/O02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/O02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/O02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/O02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/O02M066V06105
Prácticas Externas/O02M066V06301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V06104
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GUÍA DE PRACTICUM 


1.Introdución 
 


Esta guía pretende ser unha axuda para o alumnado do Mestrado de Educación Secundaria, 
Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas, que ten que cursar o Módulo 
PRACTICUM que se divide en dúas materias (Prácticas Externas e Traballo Fin de Mestrado).  


O modelo que se propón dende a Universidade de Vigo pretende planificar a formación 
práctica do estudantado en función das competencias profesionais, transversais e específicas de cada 
unha das especialidades. Estas prácticas, asociadas a cada unha das especialidades, teñen como 
obxecto crear un espazo formativo no que o futuro colectivo profesional docente poña en práctica e 
reflexione sobre os coñecementos e destrezas adquiridas no mestrado (anexo II da Táboa de 
especialidades da Memoria Verifica). 
 


2. Obxectivos 
O Practicum de cada unha das especialidades do Mestrado ten como finalidade principal 


alcanzar os seguintes obxectivos xerais: 
 Acadar experiencia na planificación, a docencia e a avaliación das materias correspondentes á 


especialidade. 
 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente, tanto lingüística coma 


científica. 
 Dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a 


aprendizaxe  e a convivencia  nas aulas e centros educativos. 
 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión 


baseada na práctica. 
 


Ademais destes obxectivos xerais, para a especialidade de Formación Profesional búscase: 
 Acadar un coñecemento da tipoloxía das empresas/institucións. 
 Comprender os sistemas organizativos máis comúns das empresas/institucións. 
 Potenciar o interese pola profesión. 


 
 


MATERIA: PRÁCTICAS EXTERNAS 
 


Horas presenciais no centro: 105 horas (4 horas diarias aproximadamente) 


FASES DAS PRÁCTICAS 


 


Fase 1: INFORMACIÓN 


A Coordinación do Mestrado deseñará uns seminarios para que, antes de incorporarse ás 
prácticas, o alumnado estea informado e formado sobre algunhas tarefas. Estes seminarios, de carácter 
obrigatorio, teñen a finalidade de: 


a) Coñecer o proceso de prácticas externas. 
b) Presentar a guía de prácticas. 
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Fase 2: PERÍODO DE ADAPTACIÓN (Do 3 ao 7 de febreiro) 


Nesta semana establecerase o primeiro contacto co centro e coñeceranse ás persoas 
coordinadoras e titoras dos centros de prácticas coas que se concretará o horario a realizar no período 
de prácticas. Non é necesario visitar o centro todos os días, aínda que dependerá do acordo que se 
estableza entre o titor/a e o alumno/a.  


 


Fase 3: OBSERVACIÓN 


Algúns dos ámbitos a observar serán: 
 


a) NO CENTRO 
 
Contidos 
- Proxecto educativo (PE) 
- A estrutura organizativa: órganos colexiados, órganos unipersoais, comisións, etc. 
- Documentos e proxectos de Centro, así como programación de centro, programacións de 
departamentos, programacións das materias, etc. 
- As colaboracións do centro con institucións alleas (concellos, asociacións veciñais, sindicatos, 
et.). 
- Relacións entre grupos: inmigrantes, etnias, igualdade de xénero, minorías lingüísticas, etc. 
 
b) NA  AULA 
 
Contidos 
- As tarefas do profesorado: deseño, intervención, avaliación. 
- Desenvolvemento e avaliación das competencias básicas (no caso da ESO). 
- As secuencias de aprendizaxe: metodoloxía docente, ritmos, estrutura de sesión, estratexias 
didácticas. 
- Relacións entre profesorado e alumnado, estudantes entre si, etc. 
- Motivación do alumnado pola aprendizaxe, interese polas tarefas escolares. 
- Atención á diversidade. 


 


Fase 4: INTERVENCIÓN 


A fase de intervención ten dúas partes claramente diferenciadas pero conectadas: 
 


a) Deseño da ensinanza 
 
Nesta primeira parte o alumno ou a alumna traballará coa persoa titora do centro co obxectivo 
de coñecer as características da intervención docente desta persoa: 
- Que contidos vai impartir. Selección e secuenciación 
- Que obxectivos e competencias quere acadar. 
- Que metodoloxía docente vai utilizar. 
- Que actividades vai desenvolver para acadar eses obxectivos e competencias 
- Que recursos e materiais utilizará para cada sesión. 
- Como se vai realizar a avaliación deses obxectivos e competencias. Deseño e aplicación de 
instrumentos de avaliación (non só exames). 
 
 
O alumnado ten que desenvolver algunhas sesións na aula, sempre en presenza da persoa 
titora. O número e tipoloxía destas sesións deberá establecerse por acordo ou contrato 
didáctico entre o alumnado e o profesorado titor. Este último deberá permitir que o alumnado 
experimente actividades, proxectos ou UD nestas sesións. Será tarefa do profesorado titor 
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axudar neste proceso de deseño e realización facilitando os materiais didácticos necesarios ou 
a súa busca, e, no seu caso, dirixindo o proceso de investigación. En ningún caso, o alumnado en 
prácticas poderá ocuparse dun aula en ausencia do titor ou titora. Tampouco poderá 
encargarse da docencia para cubrir ausencias do profesorado do centro. 
 


b) Intervención 
O alumnado terá que implementar o traballo ao que se fai referencia no punto anterior. Isto 
implica a posta en práctica das sesións deseñadas. En permanente contacto, orientado e 
supervisado polo profesorado titor, exercerá a experiencia de impartir as sesións acordadas 
previamente. 
 
 


Fase 5: AVALIACIÓN 


O alumnado do Mestrado deberá levar a cabo unha experiencia en actividades de avaliación 
(non implica realización de exames, senón que pode avaliar pequenas actividades, detectar ideas 
previas, etc.) que plasmará na memoria. A persoa titora deberá axudalo a comprender a 
responsabilidade e a importancia dos procesos avaliativos e a entendela como algo indispensable na 
vida profesional do docente e nos procesos de ensino e aprendizaxe Así mesmo deberá avaliar a 
efectividade das actividades deseñadas e realizadas na fase de intervención, analizando a eficacia e 
adecuación da súa propia actuación no contexto docente pertinente (autoavaliación).  
 
 


FORMATO, ESTRUCTURA E ENTREGA DA MEMORIA  
 
Realización e entrega individual 
Formato e extensión: espazo interlineal 1,5; marxe 2,5 superior e inferior 3,5 (na marxe de 
encadernado) e 3 no exterior; fonte 12 (Arial ou similar); extensión máxima 30 páxinas. 
Entrega: 2 copias PDF (unha en Faitic e outra ao titor); 1 copia impresa (Secretaría do máster 
para Vigo e Pontevedra; coordinadora de campus en Ourense). A copia impresa será devolta ao 
remate do proceso. 
 
 


DATAS  


 
03/02/2014 – 07/02/2014: Período de adaptación, toma de contacto cos centros.  
10/02/2014 – 21/03/2014: Período de prácticas. 
 
Data límite de entrega da memoria de prácticas á coordinación do Mestrado e titores/as da 
Universidade 
23/04/2014: 1ª Convocatoria.  
04/06/2014: 2ª Convocatoria. 
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AVALIACIÓN 


 


PRÁCTICAS EXTERNAS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 


Informe da titora ou titor 
externo 


Terase en conta a valoración das prácticas realizada pola titora ou titor a través: 


- Dos argumentos expresados por escrito e dun cuestionario (que inclúa o 
desenvolvemento das competencias acadadas), que debe incluír, ademais, 
unha folla de sinaturas na que consten as horas de asistencia do alumno ou 
da alumna correspondente. 


- Puntuación das prácticas realizadas, cumprimento de horarios e datas, et. 


Puntuación de 0 a 10 puntos 


Memoria das prácticas 
(valorada pola persoa 
titora da Universidade) 


A valoración da memoria de prácticas farase en relación coa memoria desenvolvida., 
na que se considerará: claridade, estrutura organizativa, contido, xustificación e 
argumentación, competencias docentes e discentes implicadas, etc. 


Puntuación de 0 a 10 puntos 


Nota Final: Media entre as cualificacións da persoa titora externa e o  persoa titora da Universidade 


 
 
 
 
 
 
 


MATERIA: TRABALLO FIN DE MESTRADO 
 
 


Esta materia está orientada á realización dun traballo de investigación, experimentación ou 
desenrolo orixinal nalgunha das liñas desenvolvidas no módulo específico do Mestrado, relacionado 
con algúns dos múltiples ámbitos do mundo profesional propios do ámbito do ensino secundario. 
Encamiñarase ao desenvolvemento dunha actividade que contribúa a acadar un conxunto de 
competencias de carácter académico, profesionalizante e investigador que enriqueza globalmente a 
súa formación inicial.  Será guiado por unha persoa docente da universidade. Este traballo estará 
encadrado na etapa da educación secundaria obrigatoria ou postobrigatoria. 


O traballo de fin de mestrado poderá estar ligado ás actividades de aula, unidades didácticas ou 
proxectos realizados polo alumnado na fase de prácticas, incluíndo sempre os aspectos de 
investigación educativa pertinentes a xuízo da persoa titora da universidade. 
 


FORMATO ESTRUCTURA E ENTREGA DO TFM  
 
Realización e entrega individual. 
Formato e extensión: espazo interlineal 1,5; marxe 2,5 superior e inferior 3,5 (na marxe de 
encadernado) e 3 no exterior; fonte 12 (Arial ou similar); páxinas entre 10 e  30 (Enténdese 
que co número mínimo pódese acadar a máxima calificación). (Ver Anexo II) 
Entrega: 2 copias PDF (unha en Faitic e outra ao titor/a); 1 copia impresa (Secretaría do 
Mestrado para Vigo e Pontevedra; coordinadora de campus en Ourense). A copia impresa será 
devolta ao remate do proceso. 
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DATAS  
 
1ª convocatoria: 
23/04/2014: Entrega do TFM á coordinación do Mestrado e titores da Universidade. 
05/05/2014 - 07/05/2014: Exposicións Traballo Fin de Mestrado. 
 
2ª convocatoria: 
04/06/2014: Entrega do TFM á coordinación do Mestrado e titores da Universidade.  
23/06/2014 - 25/06/2014: Exposicións Traballo Fin de Mestrado. 


 
 
 
 


DEFENSA DO TFM  


 
Será realizada por cada alumno ou alumna diante dun tribunal composto por 3 profesores do 


itinerario/especialidade correspondente ou do módulo común. Para a súa defensa pública exporanse 
os datos do lugar, día, hora e tribunal na Páxina Web do Mestrado, en Faitic ou mediante comunicado a 
través de e-mail. A súa exposición será apoiada cos medios informáticos, audiovisuais, multimedia/et. 
oportunos, cunha duración entre 10 y 15 minutos e posteriormente o tribunal formulará ao alumno as 
cuestións que considere oportunas.  


O alumnado presentará o TFM, dentro do prazo establecido, contando co visto e prace da 
persoa titora académica correspondente, que se incluirá nunha páxina ao inicio do mesmo documento, 
antes do índice  (Anexo III).  Os titores dos TFM farán chegar o informe coa cualificación numérica á 
coordinación do itinerario, quen o trasladara a Secretaría do Mestrado, que a súa vez poralos a dispor 
do Tribunal antes do inicio das probas. 
  


AVALIACIÓN 


TRABALLO CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 


Informe da titora ou titor da Universidade 


 
Calidade do documento escrito: 60% da 
cualificación final. 


 
Comisión para xulgar o Traballo Fin de Mestrado 
 
 
 


 
Presentación e defensa do TFM:  40% restante. 


- Calidade do documento escrito 


- Pertinencia do contido exposto. 


- Calidade da presentación oral. 


- Capacidade para a súa defensa. 


- Grao de resolución manifestado. 


- Adecuacións do recursos e medios 
empregados na presentación, incluído o uso 
das TIC. 


Será necesario obter unha puntuación mínima de 
cinco puntos sobre 10 neste apartado para obter 
unha avaliación positiva global. 


Nota Final: Puntuación de 0 a 10 puntos 
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ANEXO I: ESTRUTURA DA MEMORIA DE PRÁCTICAS 
 


 Alumnado que realiza as prácticas completas 


 
Realización dunha memoria de prácticas, na que se inclúa o deseño dunha actividade de aula , 


un proxecto ou unha unidade didáctica. 
 


Corpo da memoria ou proxecto 


Índice (paxinado) 
Introdución 
1. Contextualización das prácticas 
2. Deseño orixinal dunha unidade didáctica, actividade de aula ou dun proxecto 
3. Descrición do desenvolvemento do traballo co alumnado  
4. Valoración (autoavaliación), avaliación, propostas de mellora e conclusións finais 
do traballo realizado  debidamente xustificadas . 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (deben estar citadas no texto, seguindo normas de 
referencia, por exemplo as da APA). 
ANEXO: Calquera documentación que se considere oportuna. 


 Alumnado coas prácticas recoñecidas 


 
Deseño de actividades innovadoras dentro do contexto da aula, relacionadas cos contidos que se 
estean a desenvolver nese momento. Total actividades: unha por cada 10 horas que o alumnado 
pase no centro.  


 


Corpo do traballo 


Índice (paxinado) 
Introdución 
1. Contextualización das prácticas 
2. Deseño de actividades (proponse o seguinte esquema con carácter 
ORIENTATIVO): 


- Enunciado ou título  
- Nivel, curso, grupo 
- Obxectivos específicos 
- Descrición (indicando os pasos ou a secuenciación das tarefas que compoñen a 
actividade prevista) 
- Tipo de agrupamento 
- Organización da aula 
- Temporalización 
- Recursos/materiais  
- Criterios e instrumentos de avaliación  a utilizar  
- Competencias básicas a desenvolver e a maneira de avalialas (para traballos 
realizados na ESO) 


3. Descrición do desenvolvemento de cada unha das actividades realizadas. 
4. Valoración, avaliación, propostas de mellora e conclusións finais debidamente 
xustificadas  
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5. Referencias Bibliográficas (deben estar citadas no texto, seguindo normas de 
referencia, por exemplo as da APA). 
ANEXOS: Calquera documentación que se considere oportuna 


 
 
 


ANEXO II: ESTRUTURA DO TFM 
 


 


Esquema do TFM 


PORTADA  
(Incluirá: logotipo da Universidade e nome da Universidade, Facultade onde se 
presenta, Nome do mestrado, Título do TFM, Nome e apelidos da alumna ou do 
alumno, Nome e apelidos  da persoa titora, Lugar, mes e ano da súa defensa). 
 


Informe co visto e prace do titor, que autoriza a presentación do TFM 
 
Índice (paxinado) 
 
1. Introdución  


Deberá incluír aspectos como: Marco teórico e estado da cuestión, obxectivos  do 
traballo, preguntas ou hipóteses de investigación. 


 
2. Material y Métodos.  


Dependendo do ámbito, deberá incluír apartados como: Deseño, metodoloxía de 
investigación e análise dos datos. 


 
3. Resultados 


Presentación e descrición dos resultados obtidos, podendo incluír táboas, gráficos, 
figuras, etc. Recoméndase empregar diferentes subapartados para a presentación 
dos datos. 


 
4. Discusión e conclusións 


Deberá incluír a discusión crítica dos resultados obtidos, así como as conclusións 
derivadas e propostas de liñas de continuidade da investigación. 


 
5. Referencias bibliográficas 


Deberá incluír so as referencias dos traballos citados no texto seguindo unha 
norma para referencialos. 


 
Anexos (de ser o caso) 
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ANEXO III: MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA O TFM 
 
 


 


 
 
 
 
 
 


 


 


Prof. …………………………………….. 


 


FACULTADE  DE  ……………………..  


Enderezo……………………………….  


 


                                             E-mail: 


            TLF.: …………………FAX: …………… 


 
 


 
 
 
 


Prof………………………..………., no Mestrado de Educación 


Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino 


de Idiomas, 


 


COMO TITOR-A/DIRECTOR-A do Traballo Fin de Mestrado 


realizado por D./Dna......................................................................., 


titulado ”………………………..................................................  


  


 


 


FAI CONSTAR: 
 


Que o mencionado Traballo Fin de Mestrado reúne os requisitos 


académicos e científicos necesarios para proceder ao acto da súa 


presentación e defensa pública. 


 


 


 


 


 


 Localidade, día de mes de ano 


 


 


 


 


 


 


 


Asdo. Prof.: ………………………………………………………  
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ANEXO IV 


PARTE DE CONTROL DE ASISTENCIA 


PRACTICUM DO MESTRADO DE SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINO DE 
IDIOMAS  


(105 horas presenciais no centro) 
 
CENTRO 


PERSOA TITORA Nome e Apelidos DNI 


ALUMN_   Nome e Apelidos DNI 


Data 
Nº de 
horas 


Sinatura persoa titora Sinatura alumn_ 


    
 


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


  
 


  


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


 (Engádanse as follas que sexan necesarias)  
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ANEXO V 


FICHA DE AVALIACIÓN INDIVIDUAL (A CUBRIR POLO TITOR DO CENTRO) 


  


A) DA PERSOA TITORA  EXTERNA 


 
1. Datos persoais alumn_ 
 
Apelidos e nome: 
Especialidade:                                           Itinerario: 


 
2. Datos da persoa titora 
 
Apelidos e nome: 
Especialidade: 
Nome da institución: 
Enderezo: 
Teléfono:                                                 e-mail: 


 
 Unha vez rematado o período de prácticas: 
 
a) ¿Que destacaría desta alumna ou alumno como máis positivo? 
 
 
 
 
 
 
b) ¿Que aspectos considera que precisa mellorar? 
 
 
 
 
 
 Valoración global:  valore vostede cal debe ser a puntuación desta alumna ou alumno, de 0 a 
10 puntos, en relación cos anteriores argumentos e o anexo II-B: 
 


INDIQUE A CALIFICACIÓN NUMÉRICA: 


 
 
 


Sinatura da persoa titora                                                           Selo da Institución 
 


_________ , _____ de__________de ____ 


 
NOTA: No se esqueza, ademais, de cubrir o cuestionario b, así como achegar a folla de sinaturas da asistencia para entregar o coordinador/a de 
prácticas do centro xunto coa demais documentación (ver anexos e incluír DNI) para remitirlla a Secretaria do Mestrado na:  Facultade Ciencias da 
Educación e do Deporte (Seminario 4) Universidade de Vigo, Campus A Xunqueira, 36005 Pontevedra. 
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B) CUESTIONARIO 


En cada ítem elixa a opción que mellor se adapte á súa valoración: 1: Suspenso; 2: Aprobado; 3: 
Notable; 4: Sobresaliente. 
 


CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS PRÁCTICAS EXTERNAS, COMÚN A TODAS AS 


ESPECIALIDADES: COMPETENCIA DOCENTE, DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DE AULA 


Introduce materias transversais no desenvolvemento curricular 1 2 3 4 


Utiliza materiais curriculares no desenvolvemento da súa actuación docente 1 2 3 4 


Emprega recursos didácticos 1 2 3 4 


Pon en práctica estratexias de motivación 1 2 3 4 


Aplica os principios de aprendizaxe ós contidos que traballa en función do ciclo e das 
áreas 


1 2 3 4 


Sabe traballar, na práctica, conceptos, procedementos e actitudes 1 2 3 4 


Utiliza estratexias para manter a atención  1 2 3 4 


Organiza a información para facilitar a comprensión e o recordo 1 2 3 4 


Sabe aplicar distintas técnicas de avaliación (observación, análises de tarefas, exames, 
etc.) en función dos contidos 


1 2 3 4 


Adecúa os contidos teóricos ó desenvolvemento psicolóxico do alumnado 1 2 3 4 


Utiliza estratexias para manter o control da aula 1 2 3 4 


Reorganiza ou adapta os espazos en función da actividade didáctica concreta 1 2 3 4 


Coñece o material didáctico relacionado coa súa especialidade que existe na aula e no 
centro 


1 2 3 4 


Ocupa o tempo dedicado á acción titorial na realización de actividades que potencien a 
súa capacidade de traballo e de crítica 


1 2 3 4 


Manifesta unha actitude favorable e reflexiona sobre as críticas que lle fai o profesor/a 
titor/a 


1 2 3 4 


Demostra predisposición e interese no desenvolvemento da súa actuación docente 
diaria 


1 2 3 4 


Ten en conta os diferentes contextos multiculturais 1 2 3 4 


Mostra unha actitude entusiasta cara o alumnado 1 2 3 4 


Estimula no día a día  as relacións sociais intragrupo 1 2 3 4 


Participa activamente nas tarefas de organización  encomendadas dende o centro 1 2 3 4 


Relaciónase cos demais docentes e intenta traballar en grupo con eles 1 2 3 4 


 


 Engada algún comentario que lle pareza de interese e que non quedase recollido 


nas anteriores cuestións: 





Guía_Practicum_13-14.pdf



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Medidas de mejora de satisfacción de los estudiantes con la Planificación y desarrollo de las enseñanzas  

Punto débil detectado  
Baja satisfacción del alumnado respecto a la planificación y desarrollo de las enseñanzas.  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Coordinación Master  

Objetivos específicos  
Mejorar el indice de participación del alumnado en las encuestas de satisfacción
Analizar los datos aportados por las encuestas de satisfacción en CA y con los docentes de las materias, y establecer
pautas para mejorar estos datos.
Establecer acciones concretas para mejorar la impresión del alumnado respecto a la planificación de las enseñanzas.

Actuaciones a desarrollar  
-Informar al alumnado desde la primera reunión de presentación, de la necesidad que tiene la titulación de que ellos
aporten sus comentarios a través de las encuestas de satisfacción.
-Adaptar, con el área de calidad, los plazos para cubrir las encuestas de satisfacción a la realidad de este Master.
-Analizar con la CA los resultados de las encuestas de satisfacción.
-Trasladar al profesorado los resultados de las encuestas de satisfacción.
-Reunión de los docentes de cada itinerario para analizar y aportar ideas para mejorar el desarrollo de la enseñanza.
-Establecer acciones concretas para mejorar el proceso de enseñanza.  

Periodo de ejecución  
Septiembre 2014-Julio 2015  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

              26/09/2014 21:56:24 34/62



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
   

              27/09/2014 01:52:34 35/62



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La valoración del grado de cumplimiento relativo al criterio “Recursos humanos”, una vez hecha la reflexión acerca del
mismo para el curso 2013-14 es “suficiente”.

En la página WEB propia, se puede acceder a la información sobre el profesorado, en esta lista encontramos datos de
contacto y datos sobre la vinculación con la Universidad.

En este curso se mantiene casi en su mayoría el profesorado de ediciones anteriores, dándose correctamente de alta en
las plataformas de teledocencia.
Estos docentes fueron seleccionados revisando su perfil y formación.
Estos docentes fueron seleccionados siguiendo los criterios que la Comisión Académica tomo en su reunión del 24 de
marzo de 2009 (memoria verificada ep.6.2, página 123).
El profesorado de este Master tienen competencias demostradas en las especialidades de secundaria, bachillerato,
formación profesional y enseñanza de idiomas:
-Tienen experiencia docente en estudios conducentes al itinerario en el que imparten docencia.
-Han realizado investigación e innovación en el ámbito educativo de secundaria: publicaciones, proyectos de innovación en
la materia, etc.
- Han impartido cursos de formación en el ámbito del itinerario en el que imparten docencia.
-Son doctores.
-Tienen experiencia docente en la Formación Inicial del profesorado de secundaria
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

En algunos casos, hay docentes que son profesores de Secundaria con el perfil citado anteriormente.

En el curso 2012-2013 se detectó que no está disponible información sobre experiencia investigadora y docente de los
profesores de la titulación. Durante el curso 2013-2014 solicitamos a todos los profesores que nos envíen esta información
con intención de organizarla y hacerla pública en la web del Master.
No podemos analizar los resultados de las encuestas de evaluación docente, ya que en el curso 2013-14 no se realizaron
en este Master, por no poder adaptar los horarios de la docencia con las fechas en las que se realizaron las encuestas.
En cuanto a la formación de los docentes, 15 de los profesores que imparten docencia en esta titulación han participado en
26 acciones de formación de profesorado impartidas desde el Área de Formación e Innovación Educativa de la Universidad
de Vigo durante el curso 2013-2014. No tenemos datos sobre otras acciones impartidas en otras entidades en las que
participaran los docentes.

No hay personal de administración específico designado para esta titulación. En cada uno de los centros de adscripción
existen PAS que se encargan de todos los trámites administrativos de esta titulación:

Facultad de Biología:
-Negociado de alumnos, varias personas encargadas de procesos generales, y una responsable que se encarga de la
documentación específica de másteres

-Existe una persona designada para Másteres que se encarga de todos la tramitación económica y trámites de matrícula.
El personal designado en esta facultad no es específico de la titulación sino para todos los másteres del centro.

Facultad de Ciencias de la Educación:

-Existe una persona designada para Másteres que se encarga de todos los trámites de matrícula, gestión de títulos, y
cualquier otra tramitación administrativa.
El personal designado en esta facultad no es específico de la titulación sino para todos los másteres del centro.

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte:
-Negociado de alumnos, varias personas encargadas de procesos generales administrativos, procesos de matrícula,
tramitación de títulos…
El personal designado en esta facultad no es específico de la titulación sino para todas Las titulaciones del centro.

Además de estas figuras, existe una Secretaría de Docencia, que apoya a la Coordinación General en todos los procesos
docentes: elaboración de calendarios y horarios, gestión de página web, atención al alumnado, coordinación de prácticas
externas, atención de profesorado, tramitación de certificados docentes y para el alumnado, coordinación de aulas y
centros, procesos de SIGC y ST…
Esta secretaría está compuesta por dos personas, que cuentan con suficiente experiencia en la titulación para llevar a cabo
este apoyo, ya que han participado en la misma desde su diseño.
El volumen de alumnos, y las dificultades que supone la existencia de tres centros de adscripción, hace imprescindible la
existencia de esta secretaría como apoyo a la Coordinación.
Analizando el indicador 75, y la pregunta “estoy satisfecho, en general, con el personal de administración y servicios del
centro”, la valoración global es de 4,11 sobre 7. Esta puntuación es suficiente, pero necesitamos mejorarla, con lo que
intentamos que para el curso 2014-2015 facilitar al alumno las gestiones admistrativas sirviendo la secretaría de docencia
como puente entre el alumno y el negociado de alumnos.

El buen funcionamiento de los recursos indicados hace que la valoración de este criterio sea suficiente.

PROPUESTAS DE MEJORA ST 12-13
-Ampliar la información en la Página WEB propia sobre los decentes de la titulación.
Se inició el trabajo en esta propuesta. En este momento se está recopilando la información que se espera que sea visible
en la WEB propia durante el curso 2014-15

RECOMENDACIONES INFORME ST 13-14
-Diseñar acciones para mejorar la baja satisfacción de los alumnos sobre la docencia recibida
Desde la coordinación se establecerán reuniones con el profesorado donde se indicarán directrices consensuadas que
podrían mejorar la calidad de la enseñanza (se profundizará más en el criterio 5)

              27/09/2014 01:52:34 37/62



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

-Aportar información sobre la participación de los docentes en programas de evaluación.
Durante el curso 2014/2015, se recopilará esta información, y se hará pública si es necesario.

Buenas prácticas  
-Ampliar la información pública del profesorado y mejorar su visibilidad.
-Fomentar la participación del profesorado del máster en los programas de evaluación de la actividad docente, cuando
sean convocados por la universidad.

Propuestas de mejora  
Ampliar la información en la Página WEB propia sobre los decentes de la titulación.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

              27/09/2014 09:41:35 38/62



PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Recursos humanos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Ampliar la información en la Página WEB propia sobre los decentes de la titulación.  

Punto débil detectado  
No está disponible información sobre experiencia profesional e investigadora de los docentes. No tenemos información
sobre la participación de los docentes en programas de evaluación.  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Coordinación Master  

Objetivos específicos  
Visibilizar desde la página web propia el Curriculum Vitae de los docentes.  

Actuaciones a desarrollar  
-Solicitar a todos los docentes su CV con experiencia profesional, docente e investigadora.
-Incluir esta información en la página WEB propia.
-Solicitar información sobre participación de los docentes en Programas de Evaluación.

Periodo de ejecución  
Septiembre 2014-Julio 2015  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Nivel de cumplimiento  
Parcial  

Resultados obtenidos  
-Estamos recepcionando CV de los docentes.  

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
   

              27/09/2014 09:54:42 40/62



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La valoración del grado de cumplimiento relativo al criterio “Recursos materiales y servicios” para el curso 2013-14 es
“suficiente”.

Los recursos y materiales con los que cuenta el máster son suficientes para llevar a cabo una docencia de calidad, para
ello se ubican los diferentes itinerarios en centros con los recursos que se consideran necesarios relacionados con el
ámbito del itinerario.
Para la especialidad de tecnología, al no tener dentro de las instalaciones de la Universidad un espacio adecuado, se
solicita la colaboración de centros de secundaria que nos facilitan el acceso a un aula-taller.

Muchas de las materias requieren el uso de un aula de informática, ante las dificultades de acceso a las mismas, se facilita
al alumnado regletas para que puedan traer sus portátiles y trabajar dentro del aula.

Atendiendo a la satisfacción de estudiantes y PDI con los recursos de apoyo a la enseñanza, observamos que en el
indicador 80 (PDI), valoran estos recursos con 5,37 puntos sobre 7, que es una puntuación satisfactoria. La valoración del
alumnado (indicador 75) es de 3,98 sobre 7, que es una puntuación suficiente. Estas valoraciones son ligeramente
inferiores a las del curso anterior, aunque esta diferencia no es significativa.

Valorando todo lo indicado, entendemos que el grado de cumplimiento de este criterio es suficiente.

PLANES DE MEJORA ST 12-13
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

1) Uno de los planes de mejora propuestos para este criterio fue “Publicar en la página WEB propia información sobre los
recursos espaciales con los que cuenta la titulación.”
Se publica en la página web propia información sobre aulas y espacios en los que se imparte docencia para esta titulación.

Buenas prácticas  
Seguimiento por parte de los centros de los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos los recursos
disponibles.

Toda la información referente a recursos materiales y servicios para el desarrollo de la enseñanza está actualizada y
disponible en la página web del título.

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas
formativos" y "Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-
AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La valoración del grado de cumplimiento relativo al criterio “Resultados previstos” para el curso 2013-14 es “suficiente”.
En función de los resultados presentados podemos inferir:
El título cumple con los resultados que se habían propuesto en la Memoria del mismo, en las tasas de abandono y
eficiencia así como del rendimiento del mismo. Adjunto resultados
-Podemos comprobar, que al igual que en años anteriores, la tasa de eficiencia es superior al 95%, en los tres campus,
superando la estimada en la memoria vigente del título.
-En cuanto a la tasa de graduación:
• En los itinerarios que se imparten en Pontevedra, el resultado global es de 83,33%. Analizando cada uno de los
itinerarios, vemos que en Orientación el valor es de 50%. Esto se debe probablemente a que este es el primer año en el
que se imparte este itinerario, y solo hubo 3 alumnos en el campus de Pontevedra. Entendemos que es un resultado
puntual, que mejorará en las ediciones siguientes.
Para el itinerario de Artes, el resultado global es de 85,71%. El valor global es superior al del curso anterior (80%), aunque
inferior al de otros años que llegó a alcanzar el 100%. Entendemos que el resultado es puntual, y tiene que ver con la
dificultad de los alumnos para compatibilizar horarios laborales con los del Master.
El resultado del itinerario de E.F es posiblemente el más sorprendente (80,95%). Es el resultado más bajo alcanzado por
este itinerario en todas las ediciones del Master. Observamos que el valor para mujeres es del 100% y para hombres del
71,43%. Entendemos que este resultado es puntual, y se hará un seguimiento para las siguientes ediciones.
• En el campus de Vigo, el dato global es de 89,83%. Para todos los itinerarios impartidos en este campus, el resultado es
más bajo que en años anteriores, excepto en el itinerario de FP: Sector servicios que es ligeramente superior. En ninguno
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de los itinerarios el resultado es inferior al 70%. A pesar de la bajada del valor, los resultados no son muy diferentes a los
de años anteriores, con lo que entendemos que el trabajo que se está realizado es correcto, aunque es necesario
establecer acciones para mejorar la calidad de la enseñanza. Estas acciones se establecen como plan de mejora en el
criterio 5.
• En el campus de Ourense el resultado global es de 59,68%. Es necesario esperar a que los datos aportados por SID para
cada itinerario sean definitivos, ya que nos actuales no se corresponden con este resultado global.
Es importante señalar que en el curso anterior el valor para el itinerario de tecnología fue de 52,27%, para este curso ha
subido notablemente llegando a 89,47% en resultado provisional, con lo que entendemos que el dato del año pasado fue
puntual.

Desde la Coordinación se les informa de estos resultados a los docentes de las Materias para que reflexionen sobre sus
métodos de evaluación.

Los valores de las tasas son muy diferentes, dependiendo del itinerario. En los que es más baja probablemente estos datos
vengan dados por alumnos que por causas laborales, por haberse matriculado cuando ya el curso había comenzado y no
poder integrarse correctamente en las primeras materias impartidas, o de otra índole, tienen materias pendientes que
recuperarán en el siguiente curso

-En cuanto a la tasa de abandono, es muy baja en todos los campus: Pontevedra 4,62%, Vigo 2,54% y Ourense 0%. El
dato de Pontevedra, es un poco más alto ya que varios alumnos renunciaron a cursar el curso en el itinerario de orientación
por incompatibilidades laborales.
En todo caso, la tasa es inferior a la prevista en la Memoria Verifica.
-En la tasa de rendimiento, nos volvemos a encontrar con un valor muy alto, por encima de 95,74% en los tres campus.
Observando los datos provisionales, vemos que en 4 itinerarios el valor es de 100%, en 3 itinerarios, el dato es superior al
del año anterior, y en otros 3 el valor es inferior (FP Sector primario y secundario, FP FOL, y Ciencias sociales: Geografía e
Historia.
Como se indicó anteriormente, este es el primer año que se imparte el itinerario de orientación. Los resultados
provisionales de esta tasa para este itinerario en Pontevedra es 64,71% y Ourense 83,03%. No son resultados
significativos ya que son provisionales y no podemos analizarlos respecto a cursos anteriores ya que no existen datos.
Además estos itinerarios tienen muchas particularidades que se indicaron en criterios anteriores.

Sobre los datos de grado de satisfacción, es necesario decir que para esta titulación se han obtenido muy poca
participación en esta encuesta, solo un 21,40% de participación por parte de los alumnos, ya que de los 229 posibles
encuestadas, solo respondieron 49. Este resultado tan bajo, no se puede tomar como significativo ya que como la
respuesta es voluntaria, lo habitual es que responda a la misma los interesados en que desde la coordinación se hagan
modificaciones en la planificación de la enseñanza. a pesar de ello tendremos en cuenta estos datos para hacer el análisis
de la titulación.
En cuanto a los docentes, encontramos un 62,69% por parte de los docentes. De los datos obtenidos, inferimos :
-En cuanto al grado de satisfacción del profesorado, para todos los indicadores la valoración es superior a 5,30 puntos,
excepto en el 79 "Satisfacción del PDI con los servicios de apoyo al estudiante" que es inferior (4,78). Los resultados son
un ligeramente superiores a los del curso anterior, con lo que deducimos que las variaciones en cuanto a la organización
del Máster que les afectaban, fueron positivas pero no fueron suficientes.
Observamos que el grado de satisfacción del PDI con la planificación y desarrollo de la enseñanza es de 5,30 sobre 7, una
puntuación suficientemente alta, aunque inferior a la del curso pasado (5.70).
A la pregunta concreta “Está satisfecho con los objetivos indicados en el plan de estudios” (ítem 1-indicador 78 de las
encuestas de satisfacción). El profesorado otorga una valoración de 5,66 sobre 7. Esta es una puntuación bastante alta,
por lo que podemos indicar que los objetivos presentados en el plan de estudios son correctos y coherentes.
A la pregunta concreta “Los mecanismos disponibles para la elaboración y diseño de las guías de las materias son
adecuados” (ítem 2-indicador 78 de las encuestas de satisfacción). El profesorado otorga una valoración de 5,33 sobre 7.
Esta es una puntuación bastante alta, por lo que podemos indicar que los mecanismos que se ponen a disposición de los
docentes para elaborar estas guías son adecuados.
Deducimos que el profesorado considera muy adecuada la planificación de la enseñanza. Aunque es habitual que este
dato sea muy diferente para alumnos y profesores, es necesario estudiar este proceso para que mejore la visión del
alumnado.
Atendiendo a la satisfacción del PDI con los recursos de apoyo a la enseñanza, observamos que en el indicador 80 (PDI),
valoran estos recursos con 5,37 puntos sobre 7, que es una puntuación satisfactoria.
En el próximo curso se deben mejorar estos datos, lo que se espera con las mejoras propuestas en los criterios anteriores.
-En cuanto al grado de satisfacción de los estudiantes, la puntuación baja bastante respecto a la del profesorado. Es
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reseñable que baja la puntuación respecto a la planificación de la enseñanza. Se espera que este dato mejore con las
propuestas del criterio 5.
La valoración de los alumnos con la planificación y desarrollo de la enseñanza, es inferior, 3,13/7, es inferior al resultado de
años anteriores. Por otro lado, el grado de satisfacción de los alumnos con la actividad docente está valorado con 4,51
sobre 7.
Si analizamos los diferentes ítems consultados en este indicador (74 de las encuestas de satisfacción). A la pregunta
“Conozco y estoy satisfecho con los objetivos generales del plan de estudios”, el alumnado la puntúa con un 3,31 sobre 7.
Y a la pregunta “Las guías docentes de las materias son accesibles y coherentes con los objetivos del plan de estudios”,
los alumnos y alumnas la valoran con un 3,09.
Revisando los resultados de las preguntas de este indicador, observamos que la valoración más baja es respecto a Una
desproporción entre clases teóricas y prácticas, al igual que en la edición anterior.
La valoración más alta la encontramos en la pregunta relacionada con la metodología utilizada que es de 4. Para el resto
de preguntas la valoración va del 3.24 al 3.63, que son datos bastante parecidos.
Estos datos se explicaran en las reuniones de inicio de curso al profesorado
Estos resultados son muy bajos. La diferencia entre la valoración y la de los alumnos, es muy alta en cuanto a la
satisfacción de los objetivos. Esto podría explicarse ya que la respuesta por parte de los alumnos a las encuestas fue muy
baja, con lo que aunque los resultados son extrapolables, no son objetivos.
Es preocupante el dato sobre el grado de satisfacción con las acciones de orientación (2,82), que aunque supera la cifra
del curso pasado (2.56), sigue siendo una cifra demasiado baja. Entendemos que este resultado sea bajo ya que no está
implantado el PAT, aunque si realizamos acciones de orientación. En el curso 13/14 se ha diseñado el PAT para esta
titulación, que se comenzara a implantar en el curso 14/15, contando con el asesoramiento del Vicedecanato de Calidad de
la Facultad de Biología.
Si atendemos a los resultados del indicador 71, que hace referencia al grado de satisfacción de los estudiantes con el
proceso de selección, admisión y matriculación, observamos que la valoración es alta, un 4,74 sobre 7, aunque es un dato
inferior al del año anterior (5,70). Si analizamos profundamente este dato, observamos que en 4 itinerarios la valoración es
por encima de 5,88, lo que supone un índice muy alto, llegando en el itinerario de orientación a 7 sobre 7. En 10 itinerarios,
la valoración es superior a 4,5, y en los 3 restantes, la puntuación es inferior. Es necesario hacer referencia a la puntuación
que otorgaron los alumnos de Humanidades, que es de 2,5. Sabiendo que el número de alumnos que respondieron a la
encuesta es muy bajo, esta valoración tan baja, puede hacer referencia a algún caso concreto que tuvo problemas durante
el proceso de matrícula.

Atendiendo a la satisfacción de estudiantes con los recursos de apoyo a la enseñanza, observamos que en el indicador 80
(PDI), valoran estos recursos con 5,37 puntos sobre 7, que es una puntuación satisfactoria. La valoración del alumnado
(indicador 75) es de 3,98 sobre 7, que es una puntuación suficiente. Estas valoraciones son ligeramente inferiores a las del
curso anterior, aunque esta diferencia no es significativa.

A pesar de que existe un dato de "estudiantes que participan en programas de movilidad", no se debería valorar este item,
ya que no hubo estudiantes participando en dicho programa. Se entiende que es un error al cubrir la encuesta, y que se
infiere debido a la poca participación del alumnado.
Sigue apareciendo al igual que en años anteriores una baja satisfacción en cuanto a las acciones de orientación llevadas a
cabo. En los criterios anteriores se promueve mejorar este dato. Y la explicación al mismo puede estar en que los alumnos
reclaman más orientación en el proceso de prácticas externas. Como se indica anteriormente, es un proceso complicado ya
que la parte de tutores y coordinadores la realiza la Xunta de Galicia, y no siempre tenemos la información sobre tutores
disponible cuando el alumnado la reclama.
No podemos analizar los resultados de las encuestas de evaluación docente, ya que en el curso 2013-14 no se realizaron
en este Master, por no poder adaptar los horarios de la docencia con las fechas en las que se realizaron las encuestas.
Para analizar este criterio es necesario que tengamos datos, los cuales se obtienen a través de las encuestas que se les
realizan a alumnado y profesorado.
Como se ha indicado anteriormente, es muy baja la participación en las encuestas por parte de los alumnos. Para mejorar
esta participación, desde la reunión de presentación se ha informado e invitado a participar a los alumnos en estas
encuestas. Durante el curso, también se han enviado varios correos electrónicos al alumnado solicitando la participación en
las encuestas. Para seguir mejorando este dato, preparamos un plan de mejora.

RECOMENDACIONES INFORME SEGUIMIENTO TÍTULO 12-13
En el informe anterior se recomienda:
• Analizar las causas de la disparidad de resultados.
Existe una gran disparidad en los resultados de los grados de satisfacción entre alumnos y docentes respecto a todo lo que
tiene que ver con la docencia y la propia titulación. Si analizamos estos resultados, podemos suponer varias causas de
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esta disparidad. La participación en las encuestas del alumnado es muy baja. Al tener tan poca participación los resultados
son poco fiables.
Además de la poca participación del alumnado, al compararla con la participación del profesorado que es mucho mayor,
obliga a analizar datos globales (los del profesorado), con datos muy concretos (los del alumnado).
• Aportar soluciones concretas para mejorar la participación en las encuestas.
En el criterio 4 se han propuesto medidas para mejorar la participación.
• Establecer medidas para mejorar la tasa de graduación.
En el criterio 5 se establecieron medidas para mejorar la tasa de graduación.

PLANES DE MEJORA ST 12-13
Para el curso 12-13 se hizo la siguiente propuesta como plan de mejora de este criterio: “Preparar acciones para fomentar
la participación del alumnado y profesorado en las encuestas de satisfacción” .
Desde la coordinación se establecieron las siguientes medidas:
Se solicitó al alumnado la participación en las encuestas desde la reunión de presentación donde estuvieron los
vicedecanos de calidad y explicaron la importancia de estas encuestas.
Se informó mediante correo electrónico al alumnado y profesorado de las fechas de inicio para cubrir las encuestas
solicitando participación.
Se solicitó la participación del alumnado y profesorado en la cumplimentación de las encuestas, cuando faltaba una
semana para que cerrara el plazo.

Buenas prácticas  
Hacer revisión periódica de la evolución de los diferentes indicadores, con el fin de mejorar el proceso de enseñanza.

Promover la participación del alumnado y del profesorado en las encuestas de satisfacción.

Propuestas de mejora  
Preparar acciones para formentar la participación del alumnado y profesorado en las encuestas de satisfacción.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificaciones de las modificaciones  
   

INDICADORES-TASAS_13-14.pdf

RESULTADOS_ENQUISAS_SATISFACION_INDICADORES_13-14.pdf

              27/09/2014 23:48:16 46/62




 


INDICADORES-RESULTADOS 2013-2014 


 


 


Indicador SGIC (DESC) 


CENTRO 
Tasa de 
Rendimiento 


Tasa de 
Éxito 


Tasa de 
Avaliación 


Tasa de 
Graduación 


Tasa de 
Abandono 


Tasa de 
Eficiencia 


Facultad de ciencias de la educación (Ourense) 96,51% 100% 96,51% 59,68% 0% 100% 


Facultad de biología (Vigo) 98,26% 99,71% 98,55% 89,83% 2,54% 100% 


Facultad de ciencias de la educación y del 
deporte (Pontevedra) 95,74% 100% 95,74% 83,33% 4,62% 89,35% 


 


Resultados por itinerarios (PROVISIONALES) 


Plan (COD+DESC) Indicador SGIC 
(DESC) 


2013/2014 


    H M TOTAL 


V02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional  e Ensino de Idiomas. 
Especialidade:  Formación Profesional. Servizos 


Tasa de Graduaci¿n 88,89% 69,23% 77,27% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 
100,00% 100,00% 100,00% 


  Total 99,93% 99,78% 99,85% 


V02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. 
Matemáticas e Tecnoloxía 


Tasa de Graduaci¿n 66,67% 88,89% 77,78% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 98,57% 100,00% 99,33% 


Tasa de Rendimiento 98,57% 100,00% 99,33% 


  Total 98,76% 99,93% 99,40% 


V02M066V01 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxía-
Xeoloxía; Física e Química 


Tasa de Graduaci¿n 75,00% 80,00% 78,26% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 100,00% 100,00% 100,00% 


  Total 99,82% 99,86% 99,85% 


V02M066V08 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Formación  Profesional. Formación e 
Orientación Laboral 


Tasa de Graduaci¿n 100,00% 57,14% 70,00% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 100,00% 98,24% 98,97% 


  Total 100,00% 99,01% 99,42% 


V02M066V07 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Formación Profesional. Sector 
Primario e Secundario 


Tasa de Graduaci¿n 66,67% 100,00% 72,73% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 99,02% 100,00% 99,22% 


Tasa de Rendimiento 93,72% 100,00% 94,97% 


  Total 97,11% 100,00% 97,73% 


V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas 
Estranxeiras 


Tasa de Graduaci¿n 100,00% 86,49% 88,10% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 99,43% 99,50% 


Tasa de Rendimiento 100,00% 98,38% 98,58% 


  Total 100,00% 99,17% 99,27% 


V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Tasa de Graduaci¿n 50,00% 90,48% 86,96% 







 


Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e 
Literaturas Oficiais: Castelán e Galego 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 100,00% 100,00% 100,00% 


  Total 99,45% 99,94% 99,92% 


Total   99,15% 99,57% 99,45% 


     Plan (COD+DESC) Indicador SGIC 
(DESC) 


2013/2014 


    H M TOTAL 


P02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Pontevedra): Orientación Educativa 


Tasa de Graduaci¿n 50,00% 50,00% 50,00% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 66,67% 50,00% 64,71% 


  Total 85,38% 91,25% 86,99% 


P02M066V12 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade:  Arte. Debuxo 


Tasa de Graduaci¿n 85,71% 85,71% 85,71% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 100,00% 100,00% 100,00% 


  Total 99,91% 99,91% 99,91% 


P02M066V03 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Experimentais. Educación 
Física 


Tasa de Graduaci¿n 71,43% 100,00% 80,95% 


Tasa de Eficiencia 98,21% 95,24% 96,94% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 93,28% 100,00% 95,88% 


  Total 97,03% 97,77% 97,33% 


Total   97,26% 98,57% 97,84% 


     Plan (COD+DESC) Indicador SGIC 
(DESC) 


2013/2014 


    H M TOTAL 


O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional  e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia 


Tasa de Graduaci¿n 71,43% 76,92% 75,00% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 99,03% 100,00% 99,64% 


  Total 99,46% 99,83% 99,70% 


O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. 
Matemáticas e Tecnoloxía 


Tasa de Graduaci¿n 88,89% 90,00% 89,47% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 
100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 
98,89% 100,00% 99,47% 


  Total 99,55% 99,94% 99,76% 


O02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Ourense): Orientación Educativa 


Tasa de Graduaci¿n 50,00% 71,43% 63,64% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 65,08% 94,12% 83,03% 


  Total 86,14% 98,01% 94,20% 


O02M066V05 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades 


Tasa de Graduaci¿n 80,00% 83,33% 81,82% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 







 


Tasa de Rendimiento 
100,00% 96,93% 98,27% 


  Total 99,86% 98,85% 99,30% 


Total   98,37% 99,46% 99,01% 
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RESULTADOS CURSO 2013/2014 


Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 


Formación Profesional e Ensino de Idiomas 


INDICES DE PARTICIPACIÓN 


Índice de participación por Titulación GENERAL 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 160 60 0,38 


Muller 203 73 0,36 


Total 363 133 36,64% 


 


Índice de participación por Titulación GENERAL PROFESORADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 74 40 0,54 


Muller 60 44 0,73 


Total 134 84 62,69% 


 


Índice de participación por Titulación GENERAL ALUMNADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 86 20 0,23 


Muller 143 29 0,20 


Total 229 49 21,40% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE VIGO PROFESORADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 33 17 0,52 


Muller 21 13 0,62 


Total 54 30 55,56% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE VIGO PROFESORADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 33 17 0,52 


Muller 21 13 0,62 


Total 54 30 55,56% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE VIGO ALUMNADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 39 12 0,31 


Muller 93 22 0,24 


Total 132 34 25,76% 







 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE PONTEVEDRA PROFESORADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 11 8 0,73 


Muller 16 12 0,75 


Total 27 20 74,07% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE PONTEVEDRA ALUMNADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 23 3 0,13 


Muller 16 1 0,06 


Total 39 4 10,26% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE OURENSE PROFESORADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 30 15 0,50 


Muller 23 19 0,83 


Total 53 34 64,15% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE OURENSE ALUMNADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 24 5 0,21 


Muller 34 6 0,18 


Total 58 11 18,97% 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 


RESULTADOS GLOBALES TITULACIÓN 


Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,19 5,63 5,42 5,77 5,30 5,70 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  4,75 5,40 4,81 5,58 4,78 5,49 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,41 5,78 5,34 5,77 5,37 5,77 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,72 6,03 5,87 6,02 5,80 6,03 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


3,48 5,02 2,97 4,91 3,13 4,96 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


4,32 5,73 3,15 5,06 3,58 5,39 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


4,89 6,07 4,67 5,95 4,74 6,01 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


3,71 5,22 2,42 4,70 2,82 4,96 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,39 5,41 3,79 5,27 3,98 5,34 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


4,51 5,55 4,51 5,65 4,51 5,60 


 


RESULTADOS GLOBALES POR ITINERARIOS 


Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V06 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional  e Ensino de Idiomas. 
Especialidade:  Formación 
Profesional. Servizos 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


3,54 5,60 2,59 5,20 3,22 5,40 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


3,00   1,00   2,00   


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


5,92 6,81 5,75 5,75 5,88 6,28 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


3,33 4,33 3,00   3,29 4,33 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,83 5,13 3,33 5,00 4,33 5,06 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


5,00 5,53 5,22 5,49 5,09 5,51 


  Total 4,50 5,48 4,24 5,36 4,41 5,42 


Total   4,50 5,48 4,24 5,36 4,41 5,42 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 







 


Plan (COD+DESC) : O02M066V04 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional  e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Sociais. 
Xeografía e Historia 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,45 5,70     5,45 5,70 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  6,00 6,00     6,00 6,00 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  6,50 6,50     6,50 6,50 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  7,00 7,00     7,00 7,00 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


2,56 4,50 1,89 5,00 2,11 4,75 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


    1,00   1,00   


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


7,00 7,00 5,50 6,75 6,00 6,88 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


3,00   1,00   1,67   


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,67 4,67 2,88 4,00 3,36 4,33 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


4,28 5,35 4,53 5,90 4,42 5,63 


  Total 4,71 5,84 3,98 5,41 4,34 5,63 


Total   4,71 5,84 3,98 5,41 4,34 5,63 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : O02M066V02 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Ourense): Ciencias 
Experimentais. Matemáticas e 
Tecnoloxía 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


4,49 5,60 5,79 6,19 5,30 5,89 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  4,31 4,94 5,31 5,73 4,81 5,33 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,00 5,40 5,77 6,14 5,50 5,77 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,29 5,85 6,20 6,28 5,92 6,07 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


3,45 5,24 3,14 5,13 3,27 5,18 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


7,00 7,00 6,00 6,00 6,50 6,50 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


4,50 6,33 5,44 6,00 5,00 6,17 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


4,00 6,00 2,00 4,00 2,75 5,00 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


5,00 6,19 4,42 6,10 4,66 6,15 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


6,62 6,62 4,33 5,41 5,60 6,02 


  Total 5,12 5,92 5,55 5,70 5,38 5,81 


Total   5,12 5,92 5,55 5,70 5,38 5,81 


        







 


Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : O02M066V06 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Ourense): 
Orientación Educativa 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,33 5,62 6,03 6,19 5,76 5,90 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  5,50 5,50 5,20 6,25 5,33 5,88 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  6,08 6,08 6,00 6,45 6,03 6,27 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,73 6,10 6,19 6,19 6,04 6,14 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


2,89 5,33 2,75 4,00 2,82 4,67 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


6,00 6,00     6,00 6,00 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


7,00 7,00     7,00 7,00 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


3,00   2,00   2,50   


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


2,50   4,00 4,50 3,14 4,50 


  Total 5,25 5,95 5,86 5,60 5,63 5,77 


Total   5,25 5,95 5,86 5,60 5,63 5,77 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : P02M066V06 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Pontevedra): 
Orientación Educativa 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


6,00 6,00 5,94 6,04 5,95 6,02 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE      5,25 6,00 5,25 6,00 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  6,25 6,25 5,95 6,33 6,00 6,29 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  


6,14 6,14 6,20 6,29 6,19 6,22 


  Total 6,10 6,13 6,05 6,17 6,05 6,15 


Total   6,10 6,13 6,05 6,17 6,05 6,15 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V02 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Vigo): Ciencias 
Experimentais. Matemáticas e 
Tecnoloxía 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,20 5,25 4,57 6,35 5,00 5,80 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,52 5,26 4,30 5,00 5,13 5,13 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,55 5,35 5,58 5,83 5,56 5,59 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


3,18 4,61 5,11 5,11 3,43 4,86 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


4,86 5,50 5,00 5,00 4,88 5,25 







 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


4,20 5,67 5,00 5,00 4,33 5,33 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,63 4,93 5,00 5,00 4,68 4,96 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


3,43 5,24     3,43 5,24 


  Total 4,04 5,18 5,04 5,25 4,19 5,22 


Total   4,04 5,18 5,04 5,25 4,19 5,22 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : P02M066V12 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade:  Arte. Debuxo 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,88 5,98 4,94 5,37 5,27 5,68 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  5,25 4,83 4,46 5,23 4,65 5,03 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,55 5,71 4,86 5,25 5,09 5,48 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  6,03 6,05 5,24 5,55 5,48 5,80 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


4,22 5,45 3,62 4,86 3,84 5,16 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


3,67 7,00 2,25 5,00 2,86 6,00 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


3,50 7,00 5,21 5,67 4,70 6,33 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


4,50 5,50 2,86 4,50 3,45 5,00 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,25 5,63 3,81 5,11 3,98 5,37 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


5,25 6,17 5,15 5,19 5,20 5,68 


  Total 5,34 5,93 4,87 5,17 5,06 5,55 


Total   5,34 5,93 4,87 5,17 5,06 5,55 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V01 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias 
Experimentais. Bioloxía-Xeoloxía; 
Física e Química 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


4,92 5,55 5,20 5,48 4,97 5,52 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  4,33 5,50 5,00 5,00 4,43 5,25 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,44 5,90 5,31 5,89 5,42 5,89 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,33 5,96 5,44 5,97 5,35 5,97 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


4,44 5,00 2,69 5,12 2,81 5,06 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


5,00 5,00 1,50   2,67 5,00 







 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


4,00 4,00 4,65 5,78 4,60 4,89 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


4,00 4,00 1,67 4,00 1,85 4,00 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


6,50 6,50 4,20 5,29 4,36 5,89 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


    4,27 5,66 4,27 5,66 


  Total 5,12 5,27 4,15 5,35 4,45 5,31 


Total   5,12 5,27 4,15 5,35 4,45 5,31 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : P02M066V03 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias 
Experimentais. Educación Física 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,72 5,78 5,45 6,11 5,66 5,94 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  5,42 5,73 5,00 5,00 5,36 5,36 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,23 5,96 6,43 6,41 5,58 6,19 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  6,09 6,08 6,21 6,28 6,12 6,18 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


4,11 5,23 3,94 4,79 4,09 5,01 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


4,71 5,92     4,71 5,92 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


5,15 6,64 4,00 7,00 4,96 6,82 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


3,89 5,50 6,00 6,00 4,10 5,75 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,33 5,37 3,63 5,50 4,21 5,44 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


4,08 5,15 6,78 6,78 4,60 5,96 


  Total 5,06 5,74 5,71 5,99 5,20 5,86 


Total   5,06 5,74 5,71 5,99 5,20 5,86 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : O02M066V05 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Sociais. 
Humanidades 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,66 5,81 5,50 6,06 5,60 5,94 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  5,50 5,50 4,50 6,00 5,00 5,75 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,08 5,83 4,69 6,33 4,93 6,08 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  6,13 6,18 6,17 6,26 6,15 6,22 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


1,56 4,00     1,56 4,00 







 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


3,00       3,00   


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


2,50 4,00     2,50 4,00 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


1,00       1,00   


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


1,00       1,00   


  Total 5,30 5,22 5,59 6,16 5,41 5,69 


Total   5,30 5,22 5,59 6,16 5,41 5,69 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V08 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Formación  
Profesional. Formación e 
Orientación Laboral 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


4,47 5,42 3,64 4,00 4,14 4,71 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE      3,00   3,00   


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,00 5,57 3,25 4,00 4,42 4,79 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  6,14 6,14 4,00 4,40 5,43 5,27 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


2,78 4,67 2,49 5,19 2,53 4,93 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


5,00 5,00     5,00 5,00 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


5,00 5,00 4,50 6,58 4,56 5,79 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


5,00 5,00 2,17 5,00 2,57 5,00 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,25 5,33 3,36 5,56 3,47 5,45 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


3,48 5,51 4,43 5,45 4,24 5,48 


  Total 3,99 5,29 4,03 5,02 4,02 5,16 


Total   3,99 5,29 4,03 5,02 4,02 5,16 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V07 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Formación 
Profesional. Sector Primario e 
Secundario 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


2,83 5,50 2,95 4,76 2,94 5,13 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


5,00 7,00 4,40 5,88 4,50 6,44 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


    1,50   1,50   


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


6,00 6,00 3,05 5,58 3,54 5,79 







 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


    3,73 5,55 3,73 5,55 


  Total 4,25 6,17 3,56 5,44 3,59 5,81 


Total   4,25 6,17 3,56 5,44 3,59 5,81 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V09 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Linguas e 
Literaturas. Linguas Estranxeiras 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


4,18 5,07 5,60 5,64 4,66 5,35 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  3,67 5,00 6,00 6,00 4,00 5,50 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,32 5,50 5,38 5,56 5,34 5,53 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,38 6,11 6,48 6,63 5,80 6,37 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


1,50 4,00 2,94 4,69 2,84 4,35 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


1,00   3,33 4,50 3,19 4,50 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


3,00 5,00 4,52 5,73 4,41 5,36 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


2,00   2,56 4,88 2,52 4,88 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


2,63 4,67 3,72 5,03 3,65 4,85 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


    4,39 5,79 4,39 5,79 


  Total 4,27 5,05 4,14 5,44 4,15 5,25 


Total   4,27 5,05 4,14 5,44 4,15 5,25 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V10 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Linguas e 
Literaturas. Linguas e Literaturas 
Oficiais: Castelán e Galego 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,68 5,98 5,14 5,60 5,38 5,79 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  4,63 5,50 4,20 5,67 4,39 5,58 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,83 6,25 4,72 5,76 5,20 6,01 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,87 6,26 5,48 5,62 5,67 5,94 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


    3,18 4,86 3,18 4,86 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


    3,75 5,67 3,75 5,67 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


    4,38 5,45 4,38 5,45 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


    3,00 4,44 3,00 4,44 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


    4,00 5,20 4,00 5,20 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


    4,83 5,80 4,83 5,80 


  Total 5,75 6,00 4,72 5,41 4,92 5,70 


Total   5,75 6,00 4,72 5,41 4,92 5,70 
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Resultados previstos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Preparar acciones para formentar la participación del alumnado y profesorado en las encuestas de satisfacción.  

Punto débil detectado  
Poca participación en las encuestas  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Coordinación de Máster/profesorado del Máster  

Objetivos específicos  
-Fomentar la participación en las encuestas de satisfacción  

Actuaciones a desarrollar  
-Explicar al alumnado la importancia de participar en las encuestas en las distintas reuniones colectivas que la coordinación
tiene con ellos.
-Pedir al profesorado que expliquen al alumnado la importancia de participar en las encuestas en las distintas reuniones
colectivas que la coordinación tiene con ellos.
-Enviar desde la Secretaría de Docencia del Master, recordatorios al alumnado para que cumplimenten las encuestas.

Periodo de ejecución  
Septiembre 2013 – Septiembre 2014 // Septiembre de 2014-Septiembre 2015  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Nivel de cumplimiento  
Parcial  

Resultados obtenidos  
-El resultado sigue siendo bajo, por lo que se insiste en este plan de mejora.  

Grado de satisfacción  
Bajo  

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La valoración del grado de cumplimiento relativo al criterio “Sistema de Garantía de Calidad”, una vez hecha la reflexión
acerca del mismo para el curso 2013-14 es “suficiente”.

El sistema de garantía de calidad no ha funcionado todo lo bien que se hubiese deseado en los años anteriores. Esto
podemos achacarlo a varias cuestiones:

- La especial implantación de este título (el primer curso duró 6 meses)
- La complejidad de trabajar con 14 especialidades de 20 e incluso de 40 alumnos, lo que convierten a cada especialidad
en pequeños másteres
- La complejidad de trabajar con estructuras e instituciones ajenas a la Universidad como son los centros de prácticas. Es
difícil, aunque no imposible, controlar todos los procesos. Es muy poco tiempo de implantación de esta titulación no
tenemos todavía las estructuras de coordinación para llevarlo a cabo

A pesar de ello, en el curso 2011-2012 se designó a una persona vinculada con la secretaría del Master para que se
encargue de todos los procesos de calidad de este Máster, creando todas las evidencias requeridas de cursos anteriores,
así como introducir los datos solicitados por el área de calidad en la aplicación designada a tal fin.

Tal y como se indica en la Memoria Verifica, forman parte de la Comisión Académica del Master, 3 docentes participantes
de la CGIC de cada uno de los centros.

La titulación está representada en la CGIC de los centros con las siguientes personas que forman parte de la comisión
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

académica:
Por la Facultad de Biologia (Campus de Vigo)
D. Raul Iglesias Blanco (Comisión Garantía de Calidad)
Por la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte (Campus de Pontevedra)
D. Jorge Soto Carballo (Comisión Garantía de Calidad)
Por la Facultade de Ciencias da Educación (Campus de Ourense)
Dña. Cristina Larkin Galiñanes (Comisión Garantía de Calidad)

En el curso analizado existen las evidiencias correspondientes a los procedimientos del SGIC en los que está implicada la
titulación. Estas se pueden consultar en la Aplicación de SGIC.

Los procedimientos que se utilizan para recibir información sobre el profesorado y la propia titulación son las encuestas de
satisfacción, indicadores, y el contacto con los alumnos.

Para esta titulación tan concreta no existen programas de movilidad para estudiantes. Al ser una titulación anual, donde las
prácticas deben realizarse en centros gestionados por la Xunta de Galicia, es inviable hacer programas de movilidad.

En cuanto al Análisis de la Inserción Laboral, esta titulación capacita a sus alumnos para ser docentes de Educación
Secundaria, por lo que no es posible hacer un análisis de inserción laboral, ya que nuestro alumnado trabajará
mayoritariamente en la función pública, y depende de que la Consellería de Educación, convoque oposiciones.

No existe ninguna evidencia recogida sobre la satisfacción de los egresados, aunque en los criterios anteriores se
establecen acciones para obtener información de estos antiguos alumnos.
La Facultad de Biología, en la que se imparte esta titulación, participó con todas sus titulaciones, en el programa piloto de
certificación de la implantación del SGIC dentro del programa AUDIT promovido por la ACSUG (junio-julio de 2013),
habiendo recibido por parte de ACSUG y tras auditoría externa la Certificación de la Implantación SGIC el 18-11-2013 y
con validez hasta 2019.
RECOMENDACIONES INFORME DE ST 2012-2013
1) Se indica que se deben poner en funcionamiento estructuras de coordinación para controlar los procesos de SIGC. Se
establecerá un plan de mejora para ello.
2) Obtener aportación de tutores de prácticas, continuando con el plan de mejora propuesto en el curso anterior.

PLANES DE MEJORA ST 2012-2013
1) “Visibilizar desde la página web propia todos los procedimientos y evidencias en los que está implicada la titulación” No
se trabajó sobre esta mejora que se traslada al curso siguiente.
2) “Diseñar encuestas para recoger información sobre los tutores de prácticas”. Se diseñaron las encuestas, pero no se
aprobaron todavía en CA. Se traslada este plan de mejora al curso 2014-2015.

Buenas prácticas  
Ampliar y actualizar la información sobre el SIGC en la página web propia.

La Comisión Académica del Máster se han reunido en varias ocasiones para revisar, cumplimentar y aprobar los
requerimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad exigidos por los centros (coordinación entre las materias,
información a los estudiantes, perfiles de egreso e ingreso, plan de promoción, etc.).  

Propuestas de mejora  
-Visibilizar desde la página web propia, todos los procedimientos y evidencias en los que está implicada la titulación

-Diseñar encuesta para recoger información sobre los tutores de prácticas.

-Poner en funcionamiento estructuras de coordinación para controlar los procesos del SIGC.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

              27/09/2014 23:49:36 50/62



VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Justificación de las modificaciones  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Visibilizar desde la página web propia, todos los procedimientos y evidencias en los que está implicada la titulación  

Punto débil detectado  
No hay información en la página web sobre los procedimientos del SGIC  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Coordinación Master  

Objetivos específicos  
Visibilizar desde la página web propia, todos los procedimientos y evidencias en los que está implicada la titulación  

Actuaciones a desarrollar  
-Seleccionar información que debe ser visible
-Subir a la web propia la información seleccionada.

Periodo de ejecución  
Septiembre 2014-Septiembre 2015  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
En el curso 2012-2013 no se llevó a cabo esta acción.  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Diseñar encuesta para recoger información sobre los tutores de prácticas.  

Punto débil detectado  
No tenemos información sobre la acción de los tutores de prácticas  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Coordinación Master  

Objetivos específicos  
Diseñar encuesta para recoger información sobre los tutores de prácticas.  

Actuaciones a desarrollar  
Diseñar encuesta
Enviarla a los alumnos
Procesar la información recogida

Periodo de ejecución  
Octubre 2013- Septiembre 2014 // Septiembre 2014-Septiembre 2015  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
Se ha diseñado la encuesta que debe ser aprobada en CA par después ser enviada a los profesores de prácticas.  

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta  
Coordinación de los procesos del SIGC  

Punto débil detectado  
No existen estructuras de coordinación para revisar todos los procesos de garantía de calidad  

Ámbito de aplicación  
   

Responsable de su aplicación  
Coordinación Master  

Objetivos específicos  
Definir acciones y ámbito de actuación de una estructura de coordinación de los procesos del sistema de garantía de
calidad.
Definir perfil de la persona que se encargará de esta coordinación.
Designar coordinador.  

Actuaciones a desarrollar  
Definir acciones y ámbito de actuación de una estructura de coordinación de los procesos del sistema de garantía de
calidad.
Definir perfil de la persona que se encargará de esta coordinación.
Designar coordinador.  

Periodo de ejecución  
Septiembre 2014-Septiembre 2015  

Recursos / financiamiento  
   

Indicadores de ejecución  
   

Observaciones  
   

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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PLAN DE MEJORA FACULTAD DE BIOLOGÍA

Nivel de cumplimiento  
   

Resultados obtenidos  
   

Grado de satisfacción  
   

Acciones correctoras a desarrollar  
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTAD DE BIOLOGÍA

Evidencia de:  
Máster para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional  

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones   
La valoración del grado de cumplimiento relativo al criterio “Calendario de implantación” una vez hecha la reflexión acerca
del mismo para el curso 2013-14 es “suficiente”.

El calendario de aplicación fue ejecutado tal y como se recoge en la Memoria Verificada.

Es necesario reseñar que el curso de implantación 2009-2010 solo duró 6 meses, atendiendo a los plazos establecidos por
el Ministerio de Educación.

El resto de cursos, se han desarrollado normalmente de septiembre a julio.

Buenas prácticas  
Publicar el calendario de implantación en la página web propia.  

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones   
   

Justificación de las modificaciones   
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CRONOGRAMA-IMPLANTACION.pdf
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Mestrado para o Profesoradode Educación   


Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación  
 Profesionale Ensino de Idiomas 


mastersecundaria@uvigo.es 


 


 


 


Cronograma de implantación de la titulación
Justificación* 


En la Resolución de 16 de julio de 2008 de la Dirección General de


relativos a las enseñanzas de Máster


Extinción de las enseñanzas conducentes al Certificado de Aptitud pedagógica expone que:


 


Este próximo curso 2008-2009 es el último en el que las universidades podrán


enseñanzas conducentes a la obtención del Certificado


podrán organizar las enseñanzas conducentes a la o


Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, conforme a las condiciones


de Ministros. 


 


Curso de implantación 2009-2010 


 


Procedimiento de adaptación en su caso de lo


estudios 


 


Procedimiento* 


Las personas que no obtengan el título del CAP en septiembre de 2009 tendrá


enseñanzas de Máster no son reconocibles por


en menor medida en CAP. 


 


Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente


* Curso de Aptitud Pedagógica 


De conformidad con lo establecido en los artículos 94,95 y 97 de la Ley


Educación, el ejercicio de las profesiones


Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, requiere estar en posesión del


Máster. 


Por otra parte, el calendario de la aplicación de la nueva ordenación del


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de


determina, en su disposición adicional primera,


seguir organizando las enseñanzas conducentes al Certificado de


formación pedagógica necesaria para ejercer las profesiones a las que se refiere el apartado anterior, hasta


tanto se regule cada enseñanza. 


 


Actualmente, estas enseñanzas han sido reguladas. Así, mediante Acuerdo de


diciembre de 2007, publicado en BOE


deberán adecuarse los planos de estudios conducentes a la obtención de títulos que


ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de


Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, y por Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre,


en el BOE de 29 de diciembre de 2007, se establecieron los


 


A la vista de lo expuesto, este próximo curso 2008


seguir organizando las enseñanzas conducentes a la


del curso 2009-2010 podrán organizar las enseñanzas conducentes a l
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GUÍA DE PRACTICUM 


1.Introdución 
 


Esta guía pretende ser unha axuda para o alumnado do Mestrado de Educación Secundaria, 
Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas, que ten que cursar o Módulo 
PRACTICUM que se divide en dúas materias (Prácticas Externas e Traballo Fin de Mestrado).  


O modelo que se propón dende a Universidade de Vigo pretende planificar a formación 
práctica do estudantado en función das competencias profesionais, transversais e específicas de cada 
unha das especialidades. Estas prácticas, asociadas a cada unha das especialidades, teñen como 
obxecto crear un espazo formativo no que o futuro colectivo profesional docente poña en práctica e 
reflexione sobre os coñecementos e destrezas adquiridas no mestrado (anexo II da Táboa de 
especialidades da Memoria Verifica). 
 


2. Obxectivos 
O Practicum de cada unha das especialidades do Mestrado ten como finalidade principal 


alcanzar os seguintes obxectivos xerais: 
 Acadar experiencia na planificación, a docencia e a avaliación das materias correspondentes á 


especialidade. 
 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente, tanto lingüística coma 


científica. 
 Dominar as destrezas e habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a 


aprendizaxe  e a convivencia  nas aulas e centros educativos. 
 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión 


baseada na práctica. 
 


Ademais destes obxectivos xerais, para a especialidade de Formación Profesional búscase: 
 Acadar un coñecemento da tipoloxía das empresas/institucións. 
 Comprender os sistemas organizativos máis comúns das empresas/institucións. 
 Potenciar o interese pola profesión. 


 
 


MATERIA: PRÁCTICAS EXTERNAS 
 


Horas presenciais no centro: 105 horas (4 horas diarias aproximadamente) 


FASES DAS PRÁCTICAS 


 


Fase 1: INFORMACIÓN 


A Coordinación do Mestrado deseñará uns seminarios para que, antes de incorporarse ás 
prácticas, o alumnado estea informado e formado sobre algunhas tarefas. Estes seminarios, de carácter 
obrigatorio, teñen a finalidade de: 


a) Coñecer o proceso de prácticas externas. 
b) Presentar a guía de prácticas. 
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Fase 2: PERÍODO DE ADAPTACIÓN (Do 3 ao 7 de febreiro) 


Nesta semana establecerase o primeiro contacto co centro e coñeceranse ás persoas 
coordinadoras e titoras dos centros de prácticas coas que se concretará o horario a realizar no período 
de prácticas. Non é necesario visitar o centro todos os días, aínda que dependerá do acordo que se 
estableza entre o titor/a e o alumno/a.  


 


Fase 3: OBSERVACIÓN 


Algúns dos ámbitos a observar serán: 
 


a) NO CENTRO 
 
Contidos 
- Proxecto educativo (PE) 
- A estrutura organizativa: órganos colexiados, órganos unipersoais, comisións, etc. 
- Documentos e proxectos de Centro, así como programación de centro, programacións de 
departamentos, programacións das materias, etc. 
- As colaboracións do centro con institucións alleas (concellos, asociacións veciñais, sindicatos, 
et.). 
- Relacións entre grupos: inmigrantes, etnias, igualdade de xénero, minorías lingüísticas, etc. 
 
b) NA  AULA 
 
Contidos 
- As tarefas do profesorado: deseño, intervención, avaliación. 
- Desenvolvemento e avaliación das competencias básicas (no caso da ESO). 
- As secuencias de aprendizaxe: metodoloxía docente, ritmos, estrutura de sesión, estratexias 
didácticas. 
- Relacións entre profesorado e alumnado, estudantes entre si, etc. 
- Motivación do alumnado pola aprendizaxe, interese polas tarefas escolares. 
- Atención á diversidade. 


 


Fase 4: INTERVENCIÓN 


A fase de intervención ten dúas partes claramente diferenciadas pero conectadas: 
 


a) Deseño da ensinanza 
 
Nesta primeira parte o alumno ou a alumna traballará coa persoa titora do centro co obxectivo 
de coñecer as características da intervención docente desta persoa: 
- Que contidos vai impartir. Selección e secuenciación 
- Que obxectivos e competencias quere acadar. 
- Que metodoloxía docente vai utilizar. 
- Que actividades vai desenvolver para acadar eses obxectivos e competencias 
- Que recursos e materiais utilizará para cada sesión. 
- Como se vai realizar a avaliación deses obxectivos e competencias. Deseño e aplicación de 
instrumentos de avaliación (non só exames). 
 
 
O alumnado ten que desenvolver algunhas sesións na aula, sempre en presenza da persoa 
titora. O número e tipoloxía destas sesións deberá establecerse por acordo ou contrato 
didáctico entre o alumnado e o profesorado titor. Este último deberá permitir que o alumnado 
experimente actividades, proxectos ou UD nestas sesións. Será tarefa do profesorado titor 
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axudar neste proceso de deseño e realización facilitando os materiais didácticos necesarios ou 
a súa busca, e, no seu caso, dirixindo o proceso de investigación. En ningún caso, o alumnado en 
prácticas poderá ocuparse dun aula en ausencia do titor ou titora. Tampouco poderá 
encargarse da docencia para cubrir ausencias do profesorado do centro. 
 


b) Intervención 
O alumnado terá que implementar o traballo ao que se fai referencia no punto anterior. Isto 
implica a posta en práctica das sesións deseñadas. En permanente contacto, orientado e 
supervisado polo profesorado titor, exercerá a experiencia de impartir as sesións acordadas 
previamente. 
 
 


Fase 5: AVALIACIÓN 


O alumnado do Mestrado deberá levar a cabo unha experiencia en actividades de avaliación 
(non implica realización de exames, senón que pode avaliar pequenas actividades, detectar ideas 
previas, etc.) que plasmará na memoria. A persoa titora deberá axudalo a comprender a 
responsabilidade e a importancia dos procesos avaliativos e a entendela como algo indispensable na 
vida profesional do docente e nos procesos de ensino e aprendizaxe Así mesmo deberá avaliar a 
efectividade das actividades deseñadas e realizadas na fase de intervención, analizando a eficacia e 
adecuación da súa propia actuación no contexto docente pertinente (autoavaliación).  
 
 


FORMATO, ESTRUCTURA E ENTREGA DA MEMORIA  
 
Realización e entrega individual 
Formato e extensión: espazo interlineal 1,5; marxe 2,5 superior e inferior 3,5 (na marxe de 
encadernado) e 3 no exterior; fonte 12 (Arial ou similar); extensión máxima 30 páxinas. 
Entrega: 2 copias PDF (unha en Faitic e outra ao titor); 1 copia impresa (Secretaría do máster 
para Vigo e Pontevedra; coordinadora de campus en Ourense). A copia impresa será devolta ao 
remate do proceso. 
 
 


DATAS  


 
03/02/2014 – 07/02/2014: Período de adaptación, toma de contacto cos centros.  
10/02/2014 – 21/03/2014: Período de prácticas. 
 
Data límite de entrega da memoria de prácticas á coordinación do Mestrado e titores/as da 
Universidade 
23/04/2014: 1ª Convocatoria.  
04/06/2014: 2ª Convocatoria. 
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AVALIACIÓN 


 


PRÁCTICAS EXTERNAS CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 


Informe da titora ou titor 
externo 


Terase en conta a valoración das prácticas realizada pola titora ou titor a través: 


- Dos argumentos expresados por escrito e dun cuestionario (que inclúa o 
desenvolvemento das competencias acadadas), que debe incluír, ademais, 
unha folla de sinaturas na que consten as horas de asistencia do alumno ou 
da alumna correspondente. 


- Puntuación das prácticas realizadas, cumprimento de horarios e datas, et. 


Puntuación de 0 a 10 puntos 


Memoria das prácticas 
(valorada pola persoa 
titora da Universidade) 


A valoración da memoria de prácticas farase en relación coa memoria desenvolvida., 
na que se considerará: claridade, estrutura organizativa, contido, xustificación e 
argumentación, competencias docentes e discentes implicadas, etc. 


Puntuación de 0 a 10 puntos 


Nota Final: Media entre as cualificacións da persoa titora externa e o  persoa titora da Universidade 


 
 
 
 
 
 
 


MATERIA: TRABALLO FIN DE MESTRADO 
 
 


Esta materia está orientada á realización dun traballo de investigación, experimentación ou 
desenrolo orixinal nalgunha das liñas desenvolvidas no módulo específico do Mestrado, relacionado 
con algúns dos múltiples ámbitos do mundo profesional propios do ámbito do ensino secundario. 
Encamiñarase ao desenvolvemento dunha actividade que contribúa a acadar un conxunto de 
competencias de carácter académico, profesionalizante e investigador que enriqueza globalmente a 
súa formación inicial.  Será guiado por unha persoa docente da universidade. Este traballo estará 
encadrado na etapa da educación secundaria obrigatoria ou postobrigatoria. 


O traballo de fin de mestrado poderá estar ligado ás actividades de aula, unidades didácticas ou 
proxectos realizados polo alumnado na fase de prácticas, incluíndo sempre os aspectos de 
investigación educativa pertinentes a xuízo da persoa titora da universidade. 
 


FORMATO ESTRUCTURA E ENTREGA DO TFM  
 
Realización e entrega individual. 
Formato e extensión: espazo interlineal 1,5; marxe 2,5 superior e inferior 3,5 (na marxe de 
encadernado) e 3 no exterior; fonte 12 (Arial ou similar); páxinas entre 10 e  30 (Enténdese 
que co número mínimo pódese acadar a máxima calificación). (Ver Anexo II) 
Entrega: 2 copias PDF (unha en Faitic e outra ao titor/a); 1 copia impresa (Secretaría do 
Mestrado para Vigo e Pontevedra; coordinadora de campus en Ourense). A copia impresa será 
devolta ao remate do proceso. 
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DATAS  
 
1ª convocatoria: 
23/04/2014: Entrega do TFM á coordinación do Mestrado e titores da Universidade. 
05/05/2014 - 07/05/2014: Exposicións Traballo Fin de Mestrado. 
 
2ª convocatoria: 
04/06/2014: Entrega do TFM á coordinación do Mestrado e titores da Universidade.  
23/06/2014 - 25/06/2014: Exposicións Traballo Fin de Mestrado. 


 
 
 
 


DEFENSA DO TFM  


 
Será realizada por cada alumno ou alumna diante dun tribunal composto por 3 profesores do 


itinerario/especialidade correspondente ou do módulo común. Para a súa defensa pública exporanse 
os datos do lugar, día, hora e tribunal na Páxina Web do Mestrado, en Faitic ou mediante comunicado a 
través de e-mail. A súa exposición será apoiada cos medios informáticos, audiovisuais, multimedia/et. 
oportunos, cunha duración entre 10 y 15 minutos e posteriormente o tribunal formulará ao alumno as 
cuestións que considere oportunas.  


O alumnado presentará o TFM, dentro do prazo establecido, contando co visto e prace da 
persoa titora académica correspondente, que se incluirá nunha páxina ao inicio do mesmo documento, 
antes do índice  (Anexo III).  Os titores dos TFM farán chegar o informe coa cualificación numérica á 
coordinación do itinerario, quen o trasladara a Secretaría do Mestrado, que a súa vez poralos a dispor 
do Tribunal antes do inicio das probas. 
  


AVALIACIÓN 


TRABALLO CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 


Informe da titora ou titor da Universidade 


 
Calidade do documento escrito: 60% da 
cualificación final. 


 
Comisión para xulgar o Traballo Fin de Mestrado 
 
 
 


 
Presentación e defensa do TFM:  40% restante. 


- Calidade do documento escrito 


- Pertinencia do contido exposto. 


- Calidade da presentación oral. 


- Capacidade para a súa defensa. 


- Grao de resolución manifestado. 


- Adecuacións do recursos e medios 
empregados na presentación, incluído o uso 
das TIC. 


Será necesario obter unha puntuación mínima de 
cinco puntos sobre 10 neste apartado para obter 
unha avaliación positiva global. 


Nota Final: Puntuación de 0 a 10 puntos 
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ANEXO I: ESTRUTURA DA MEMORIA DE PRÁCTICAS 
 


 Alumnado que realiza as prácticas completas 


 
Realización dunha memoria de prácticas, na que se inclúa o deseño dunha actividade de aula , 


un proxecto ou unha unidade didáctica. 
 


Corpo da memoria ou proxecto 


Índice (paxinado) 
Introdución 
1. Contextualización das prácticas 
2. Deseño orixinal dunha unidade didáctica, actividade de aula ou dun proxecto 
3. Descrición do desenvolvemento do traballo co alumnado  
4. Valoración (autoavaliación), avaliación, propostas de mellora e conclusións finais 
do traballo realizado  debidamente xustificadas . 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (deben estar citadas no texto, seguindo normas de 
referencia, por exemplo as da APA). 
ANEXO: Calquera documentación que se considere oportuna. 


 Alumnado coas prácticas recoñecidas 


 
Deseño de actividades innovadoras dentro do contexto da aula, relacionadas cos contidos que se 
estean a desenvolver nese momento. Total actividades: unha por cada 10 horas que o alumnado 
pase no centro.  


 


Corpo do traballo 


Índice (paxinado) 
Introdución 
1. Contextualización das prácticas 
2. Deseño de actividades (proponse o seguinte esquema con carácter 
ORIENTATIVO): 


- Enunciado ou título  
- Nivel, curso, grupo 
- Obxectivos específicos 
- Descrición (indicando os pasos ou a secuenciación das tarefas que compoñen a 
actividade prevista) 
- Tipo de agrupamento 
- Organización da aula 
- Temporalización 
- Recursos/materiais  
- Criterios e instrumentos de avaliación  a utilizar  
- Competencias básicas a desenvolver e a maneira de avalialas (para traballos 
realizados na ESO) 


3. Descrición do desenvolvemento de cada unha das actividades realizadas. 
4. Valoración, avaliación, propostas de mellora e conclusións finais debidamente 
xustificadas  
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5. Referencias Bibliográficas (deben estar citadas no texto, seguindo normas de 
referencia, por exemplo as da APA). 
ANEXOS: Calquera documentación que se considere oportuna 


 
 
 


ANEXO II: ESTRUTURA DO TFM 
 


 


Esquema do TFM 


PORTADA  
(Incluirá: logotipo da Universidade e nome da Universidade, Facultade onde se 
presenta, Nome do mestrado, Título do TFM, Nome e apelidos da alumna ou do 
alumno, Nome e apelidos  da persoa titora, Lugar, mes e ano da súa defensa). 
 


Informe co visto e prace do titor, que autoriza a presentación do TFM 
 
Índice (paxinado) 
 
1. Introdución  


Deberá incluír aspectos como: Marco teórico e estado da cuestión, obxectivos  do 
traballo, preguntas ou hipóteses de investigación. 


 
2. Material y Métodos.  


Dependendo do ámbito, deberá incluír apartados como: Deseño, metodoloxía de 
investigación e análise dos datos. 


 
3. Resultados 


Presentación e descrición dos resultados obtidos, podendo incluír táboas, gráficos, 
figuras, etc. Recoméndase empregar diferentes subapartados para a presentación 
dos datos. 


 
4. Discusión e conclusións 


Deberá incluír a discusión crítica dos resultados obtidos, así como as conclusións 
derivadas e propostas de liñas de continuidade da investigación. 


 
5. Referencias bibliográficas 


Deberá incluír so as referencias dos traballos citados no texto seguindo unha 
norma para referencialos. 


 
Anexos (de ser o caso) 
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ANEXO III: MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA O TFM 
 
 


 


 
 
 
 
 
 


 


 


Prof. …………………………………….. 


 


FACULTADE  DE  ……………………..  


Enderezo……………………………….  


 


                                             E-mail: 


            TLF.: …………………FAX: …………… 


 
 


 
 
 
 


Prof………………………..………., no Mestrado de Educación 


Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino 


de Idiomas, 


 


COMO TITOR-A/DIRECTOR-A do Traballo Fin de Mestrado 


realizado por D./Dna......................................................................., 


titulado ”………………………..................................................  


  


 


 


FAI CONSTAR: 
 


Que o mencionado Traballo Fin de Mestrado reúne os requisitos 


académicos e científicos necesarios para proceder ao acto da súa 


presentación e defensa pública. 


 


 


 


 


 


 Localidade, día de mes de ano 


 


 


 


 


 


 


 


Asdo. Prof.: ………………………………………………………  
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ANEXO IV 


PARTE DE CONTROL DE ASISTENCIA 


PRACTICUM DO MESTRADO DE SECUNDARIA, BACHARELATO, FORMACIÓN PROFESIONAL E ENSINO DE 
IDIOMAS  


(105 horas presenciais no centro) 
 
CENTRO 


PERSOA TITORA Nome e Apelidos DNI 


ALUMN_   Nome e Apelidos DNI 


Data 
Nº de 
horas 


Sinatura persoa titora Sinatura alumn_ 


    
 


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


  
 


  


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


   


 
 


 (Engádanse as follas que sexan necesarias)  
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ANEXO V 


FICHA DE AVALIACIÓN INDIVIDUAL (A CUBRIR POLO TITOR DO CENTRO) 


  


A) DA PERSOA TITORA  EXTERNA 


 
1. Datos persoais alumn_ 
 
Apelidos e nome: 
Especialidade:                                           Itinerario: 


 
2. Datos da persoa titora 
 
Apelidos e nome: 
Especialidade: 
Nome da institución: 
Enderezo: 
Teléfono:                                                 e-mail: 


 
 Unha vez rematado o período de prácticas: 
 
a) ¿Que destacaría desta alumna ou alumno como máis positivo? 
 
 
 
 
 
 
b) ¿Que aspectos considera que precisa mellorar? 
 
 
 
 
 
 Valoración global:  valore vostede cal debe ser a puntuación desta alumna ou alumno, de 0 a 
10 puntos, en relación cos anteriores argumentos e o anexo II-B: 
 


INDIQUE A CALIFICACIÓN NUMÉRICA: 


 
 
 


Sinatura da persoa titora                                                           Selo da Institución 
 


_________ , _____ de__________de ____ 


 
NOTA: No se esqueza, ademais, de cubrir o cuestionario b, así como achegar a folla de sinaturas da asistencia para entregar o coordinador/a de 
prácticas do centro xunto coa demais documentación (ver anexos e incluír DNI) para remitirlla a Secretaria do Mestrado na:  Facultade Ciencias da 
Educación e do Deporte (Seminario 4) Universidade de Vigo, Campus A Xunqueira, 36005 Pontevedra. 


 







  


 


 


 


 


12 


B) CUESTIONARIO 


En cada ítem elixa a opción que mellor se adapte á súa valoración: 1: Suspenso; 2: Aprobado; 3: 
Notable; 4: Sobresaliente. 
 


CRITERIOS DE AVALIACIÓN DAS PRÁCTICAS EXTERNAS, COMÚN A TODAS AS 


ESPECIALIDADES: COMPETENCIA DOCENTE, DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DE AULA 


Introduce materias transversais no desenvolvemento curricular 1 2 3 4 


Utiliza materiais curriculares no desenvolvemento da súa actuación docente 1 2 3 4 


Emprega recursos didácticos 1 2 3 4 


Pon en práctica estratexias de motivación 1 2 3 4 


Aplica os principios de aprendizaxe ós contidos que traballa en función do ciclo e das 
áreas 


1 2 3 4 


Sabe traballar, na práctica, conceptos, procedementos e actitudes 1 2 3 4 


Utiliza estratexias para manter a atención  1 2 3 4 


Organiza a información para facilitar a comprensión e o recordo 1 2 3 4 


Sabe aplicar distintas técnicas de avaliación (observación, análises de tarefas, exames, 
etc.) en función dos contidos 


1 2 3 4 


Adecúa os contidos teóricos ó desenvolvemento psicolóxico do alumnado 1 2 3 4 


Utiliza estratexias para manter o control da aula 1 2 3 4 


Reorganiza ou adapta os espazos en función da actividade didáctica concreta 1 2 3 4 


Coñece o material didáctico relacionado coa súa especialidade que existe na aula e no 
centro 


1 2 3 4 


Ocupa o tempo dedicado á acción titorial na realización de actividades que potencien a 
súa capacidade de traballo e de crítica 


1 2 3 4 


Manifesta unha actitude favorable e reflexiona sobre as críticas que lle fai o profesor/a 
titor/a 


1 2 3 4 


Demostra predisposición e interese no desenvolvemento da súa actuación docente 
diaria 


1 2 3 4 


Ten en conta os diferentes contextos multiculturais 1 2 3 4 


Mostra unha actitude entusiasta cara o alumnado 1 2 3 4 


Estimula no día a día  as relacións sociais intragrupo 1 2 3 4 


Participa activamente nas tarefas de organización  encomendadas dende o centro 1 2 3 4 


Relaciónase cos demais docentes e intenta traballar en grupo con eles 1 2 3 4 


 


 Engada algún comentario que lle pareza de interese e que non quedase recollido 


nas anteriores cuestións: 










INFORME:  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

CENTRO: Facultad de Biología, Facultad de Ciencias De La Educación  y el Deporte, Facultad de Ciencias de la Educación.

TITULACIÓN: Master para el Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

CURSO ACADÉMICO: 2014-2015

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL


PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL MASTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS


1. Presentación


El Plan de Acción Tutorial del Master en Profesorado se configurara como el instrumento a través del cual se diseña el contenido y la ejecución de las distintas acciones relativas a la tutoría universitaria. 


En este sentido, es de importancia destacar uno de los principios por los que apuestan los Sistemas de Garantía de Calidad de las Facultades (Biología en Vigo; Ciencias de la Educación en Ourense; Ciencias de la Educación y del Deporte en Pontevedra) a las que está adscrito el Máster, y al que con este plan se trata de responder: la adecuación de métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación a la adquisición de competencias del alumnado, atención a la diversidad, orientación al aprendizaje etc., recogidos de una forma amplia en distintos capítulos de los manuales de Calidad y los Procedimientos que los tres centros han diseñado en el marco del Real Decreto1393/2007 de 29 de octubre.


El presente PAT es un instrumento diseñado como un sistema de apoyo al alumnado. Tratará de mejorar la integración de los estudiantes en el ámbito formativo en el que se desarrolla la titulación, asistiendo en sus necesidades académicas y aportándoles información y orientación de ámbito profesional. El cumplimiento de los objetivos del Plan de acción tutorial redundará también en un mejor  funcionamiento del Máster ya que facilitará la detección de  posibles problemáticas del alumnado que podrán ser abordadas por  la Comisión Académica a fin de tomar las medidas oportunas para corregirlas. 


2. Los agentes Implicados y sus funciones


· En el desarrollo del Plan de Acción Tutorial del Máster intervienen los distintos agentes que se relacionan a continuación:


		AGENTES IMPLICADOS

		Funciones



		Comisión Académica. Tutores-Colaboradores

		Diseño del PAT



		Comisión Académica

		Aprobación del PAT



		Comisión Académica. Tutores-Colaboradores

		Presentación del PAT



		OFOE. Fundación Universidade de Vigo. SIOPE. ORI. Delegación de Alumnos. Servicio de Alumnado-Bolsas

		Apoyo/Colaboración



		Comisión Académica. Coordinador. Tutores. Alumnos

		Implantación



		Coordinador

		Coordinación y Seguimiento



		Coordinador. Tutores. Alumnos 

		Evaluación



		Coordinador. Comisión de Garantía de Calidad 

		Control de implantación del PAT. Análisis de resultados y elaboración de Memoria Final





3. Objetivos


En cada curso académico, la Comisión Académica, con la implantación del PAT, pretende alcanzar los siguientes objetivos:


Objetivos Generales


· Establecer la tutoría y la orientación profesional en el Máster cómo modo de diversificar la ayuda educativa al estudiante durante el período de realización del mismo.


· Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes mediante la asignación de un tutor.


· Fomentar la participación activa del alumnado en los distintos aspectos de la vida universitaria.


· Ampliar la información que los estudiantes tienen sobre la Universidad, los servicios que ofrece, los proyectos en los que pueden participar, etc. 

Objetivos Específicos


· Mejorar la información de los estudiantes en relación con el centro y la universidad.


· Dar cobertura a las necesidades de apoyo formativo de los alumnos.


· Orientar y fomentar la inserción laboral de los alumnos.


· Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la formación recibida.


· Reducir la tasa de abandono y aumentar la tasa de eficiencia.


4. Actividades


Para la consecución de los objetivos planteados, se proponen las siguientes Actividades: 


Actividad 1. Sesión de Organización-Presentación (Antes del inicio del curso, septiembre)


La Comisión Académica diseñará el Plan de Acción Tutorial (PAT). Desde la Coordinación del master se organizará una jornada de presentación del PAT a los tutores y coordinadores implicados en dicho proceso, con el fin de realizar la distribución definitiva de las distintas acciones entre los tutores-alumnos y coordinadores de los distintos itinerarios. (VER ANEXO I). 

Actividad 2. Sesión Informativa para el alumnado (Primer día del curso)


Reunión informativa inicial con la Coordinadora, para los nuevos alumnos. Presentación de los datos básicos del master (plan de estudios, horarios, prácticas a realizar), la normativa del centro, los servicios administrativos y las salas de estudio e informática, presentando además el propio PAT.


También, se suministrara información de los principales servicios universitarios (SIOPE, FUVI, OFOE, ORI, actividades deportivas y de formación) con el fin de favorecer la inclusión académica, social y personal del alumnado que pueda carecer de dicha información. Asimismo, se comunicará a los alumnos quién será su Tutor y se les informara del desarrollo efectivo de las actividades de tutoría.


Actividad 3. Reunión Alumnos-Tutores (Inicio Master, Octubre): Toma de contacto con el alumnado bajo su tutela. Cada tutor tendrá una primera sesión grupal, con el grupo de alumnos asignados, para presentar el funcionamiento (horarios, objetivos etc.) de las tutorías y explicar su utilidad; se les indicará qué se pretende y cómo pueden acceder a él si lo requieren. Se podrá solicitar a los alumnos la cumplimentación de dos cuestionarios (VER ANEXO II) con la finalidad de poder realizar un primer análisis de necesidades y conocer sus expectativas en torno al Plan de Acción Tutorial. En el caso de haber alguna persona con necesidades específicas de apoyo educativo, se solicitará apoyo y asesoramiento del Gabinete Psicopedagóxico. A partir de esta primera reunión grupal, se realizarán  reuniones individuales con aquellos alumnos que lo soliciten a lo largo del curso.


Actividad 4. Reunión(es) Alumnos-Tutores (a lo largo del curso): Reunión(es) de seguimiento y asesoramiento continuo. Se plantea que el tutor realice reuniones y consultas individuales con aquellos alumnos que lo demanden (VER ANEXO III). En estas reuniones, se incidirá en las posibles dificultades encontradas en las materias del Máster y se tratará de buscar soluciones a ellas, así como en el propio funcionamiento del Máster. Si surge algo importante el tutor puede comunicarlo a la coordinación Máster en cualquier momento


Actividad 5. Análisis y evaluación final de PAT : Al final de curso el tutor hará un informe global (resumido) sobre sus reuniones con los alumnos tutorizados, cuántas ha tenido y qué asuntos importantes se han tratado. 


Se solicitará a alumnos y tutores que emitan su opinión o cumplimenten un breve cuestionario de satisfacción (VER ANEXO IV), que posteriormente será analizado, junto con los documentos de seguimiento aportados por los tutores para la elaboración del informe final. Los agentes responsables deberán analizar además las dificultades y problemas detectados e introducir los avances que se consideren necesarias, de cara a la mejora del Máster y del propio PAT. 


Cada Centro habilitará los espacios para el desarrollo de las reuniones individuales y grupales con el alumnado. A principio de curso serán publicadas las fechas de las reuniones grupales. El tutor, de común acuerdo con los alumnos, podrá fijar otro lugar para realizar las tutorías


La programación aproximada de las acciones tutoriales para el curso 2014-2015 se resumen en la siguiente tabla: 

		FIGURAS TUTORIALES

		ACTIVIDADES

		TIPO

		FECHA

		LUGAR* / HORA



		Tutor de la Titulación


(Coordinadora del Máster)

		Actividade 1 

		Presentación del PAT  a Tutores y Coordinadores

		

		



		Tutor de la Titulación


(Coordinadora del Máster)

		Actividade 2

		Sesión Informativa para el alumnado Grupal

		1º día inicio curso

		Aula reservada en su momento



		Tutor del alumno durante el Máster

		Actividade 3

		Tutoría Grupal

		Inicio curso

		Despacho del tutor



		Tutor del alumno durante el Máster 

		Actividade 4

		Tutoría Individual

		

		Despacho del tutor



		Tutor de la Titulación


(Coordinadora del Máster)

		Actividade 5

		Análisis de los informes finales del PAT

		Julio 

		





6. Los Recursos


Además de los tutores  incluidos en el ANEXO I, en el siguiente cuadro se reflejan todos los datos que hacen referencia a los recursos implicados en el PAT del Master en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas


		Recursos Humanos implicados en el PAT






		COMISIÓN ACADÉMICA






		Cargo

		Nombre

		Tlfno

		E-mail



		Presidenta (Facultad de Biología)

		Josefina Garrido González

		986 812581

		jgarrido@uvigo.es



		Secretario (Facultad de Biología)

		José María Sánchez Fernández

		986 812618

		jmsbot@uvigo.es



		Vocal  (Facultad de Biología)

		D. Raul  Iglesias Blanco (Comisión Garantía de Calidad)

		

		rib@uvigo.es





		Vocal  (Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, Pontevedra)

		D. Jorge Soto Carballo  (Comisión Garantía de Calidad) 

		

		hesoto@uvigo.es



		Vocal (Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, Pontevedra)

		Dña. María Álvarez Lires 

		986 801709

		lires@uvigo.es



		Vocal (Facultad de Ciencias de la Educación, Ourense)

		Dña. Carmen Ricoy Lorenzo

		

		cricoy@uvigo.es



		Vocal (Facultad de Ciencias de la Educación, Ourense)

		Dña. Cristina Larkin Galiñanes (Comisión Garantía de Calidad)

		

		larkin@uvigo.es





		Vocal

		Alumno que cursa la Titulación 

		

		



		Vocal 

		Alumno egresado

		

		





		COORDINADORES DE ITINERARIOS






		Dpcho

		Nombre

		Tlfn

		E-mail



		

		Albano J. Alonso Blanco - Itinerarios FP sector primario y secundario, FP sector servizos, FP orientación laboral: 

		

		albanoj@edu.xunta.es



		

		Mª Mercedes Álvarez Lires - Itinerario Ciencias experimentais: Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química: 

		

		lires@uvigo.es





		

		Eduardo García Parada - Itinerario Ciencias experimentais: Matemáticas, Tecnoloxía e Informática

		

		egparada@uvigo.es



		

		Ana Elina Martínez Insua - Itinerario Linguas: Linguas estranxeiras 

		

		minsua@uvigo.es



		

		Joaquín Sueiro - Itinerario Linguas: Linguas oficiais

		

		jsueiro@uvigo.es



		

		Pedro Membiela Iglesia - Itinerario de Tecnología e Informática

		

		membiela@uvigo.es





		

		Julio Prada - Itinerario de Geografía e Historia

		

		



		

		Alberto Vaquero -Itinerario de Humanidades

		

		



		

		M. Carmen Ricoy Lorenzo - Itinerario de Orientación Educativa (Ourense)

		

		cricoy@uvigo.es





		

		Paloma Cabello Pérez - Itinerario Artes

		

		pcabello@uvigo.es



		

		Miriam Alvariñas Villaverde -Itinerario Ciencias Experimentais: Educación física

		

		myalva@uvigo.es



		

		Josefina Garrido González -Itinerario  Orientación Educativa (Pontevedra)

		

		jgarrido@uvigo.es





		Personal de Servicios de la U.Vigo



		Servicio/Unidad

		Nombre

		Tlfn

		E-mail



		OFOE

		Técnico/a de orientación


laboral

		986812136

		ofoe@uvigo.es



		Fundación Universidade de Vigo

		Yolanda Míguez Castro

		986814098

		fuvi1@uvigo.es



		ORI

		Amelia Rodríguez Piña

		986813550

		ori@uvigo.es



		BECAS

		Personal administrativo

		986813612


/813611

		negociadodeinformacion


bolsas@uvigo.es



		Extensión Cultural

		Ángeles Sobrino Mosteyrín

		986813603

		xsvicext@uvigo.es





Para el desarrollo de las actividades expuestas se impulsará el trabajo en equipo, la colaboración
y la coordinación docente. El seguimiento del Plan se realizará principalmente a través de las reuniones acordadas entre los agentes responsables del PAT. Con respecto a los recursos materiales se contará con todos aquellos disponibles en el Centro correspondiente y en la Universidad de Vigo, así como también materiales de tipo informativo e incluso didáctico que puedan facilitar otras instituciones o servicios del entorno.


		Material

		Soportes

		Localización



		Web del Máster

		Electrónico

		http://mpe.uvigo.es/



		Web de la Facultad de Biología

		Electrónico

		http://www.facultadbiologiavigo.es



		Web de la Facultade de Ciencias da Educación

		Electrónico

		http://webs.uvigo.es/educacion-ou/



		Web de la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte  

		Electrónico

		http://webs.uvigo.es/feduc/



		Web de la Universidad

		Electrónico

		http://webs.uvigo.es  





Las nuevas tecnologías supondrán también una herramienta útil para el asesoramiento individual. Se podrá habilitar en la plataforma TEMA un espacio para las consultas entre tutores y alumnos. Como no todos los tutores son profesores de materias de primer  semestre, las consultas entre tutores y alumnos se podrán hacer mediante correo electrónico. La Coordinación del Máster garantizará que el plan de acción tutorial esté disponible para todos los alumnos en la web del Máster.


7. La Evaluación


La evaluación del PAT se concibe como un proceso de recogida y análisis de información relevante que aporte datos sobre:


· Los resultados obtenidos a partir de la puesta en práctica del plan (producto).


· La idoneidad de los medios y recursos empleados para obtener dichos resultados (proceso).


Los datos de la evaluación constituirán un elemento para la reflexión que contribuirá al perfeccionamiento profesional y a lograr los objetivos establecidos con carácter general. Constituye una herramienta esencial ya que proporciona la información precisa para las decisiones que se vayan tomando durante la planificación, el desarrollo y la finalización del mismo.


Se entiende, por lo tanto, que la evaluación tiene un carácter formativo ya que, además de evaluar productos, evalúa el proceso permitiendo introducir avances de forma continua y contribuir finalmente al avance de la calidad y de la excelencia de la educación. De acuerdo a esto se establecen los siguientes tipos de evaluación: 


Inicial: detectando el punto de partida después del análisis de necesidades, para ajustar la intervención y prevención.


Continua: el desarrollo de la actividad orientadora y tutorial será objeto de una evaluación continua de carácter formativo, con el objetivo de favorecer la introducción de las modificaciones precisas, si fuera el caso.


Final: la valoración global de las acciones realizadas, donde se analizará el nivel de consecución de los objetivos previstos, así como las dificultades encontradas, las modificaciones introducidas y las consecuencias y propuestas de avance que deberían incorporarse al plan del curso siguiente

Pontevedra, 6 de junio de 2014



Josefina Garrido González

ANEXOS


FICHAS


ANEXO I


		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: Relación de Alumnos y Tutores asignados

		



		

		

		Año Académico

		2014/2015



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor:



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		



		Tutor: 



		Alumnos asignados



		Nombre

		Apellidos

		Titulación previa

		E-mail



		

		

		

		





ANEXO II


		PAT : Ficha Inicial de detección de necesidades y valoración de la tutoría

		



		

		

		Año Académico

		2014/2005



		DATOS PERSONALES ALUMNO/A



		Apellidos y nombre

		



		Titulación previa

		

		



		D.N.I.

		

		



		Lugar e Data de nacimiento

		

		



		Enfermedad o algún tipo de discapacidad 

		



		Domicilio

		



		Teléfono/E-mail

		



		Actividades de su interés

		



		Otras inquietudes 

		



		Opinión inicial: ¿Qué esperas de la tutoría, en general?

		



		¿La consideras útil y/o necesaria? ¿Por qué?

		



		En tu opinión, ¿qué actividades se deberían incluir?

		



		¿Cómo se deberían desarrollar?

		





ANEXO III

		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL : Ficha de seguimiento de tutorías  (grupal – individual)

		



		Lugar

		

		Curso 2014/2015



		Fecha y hora

		



		



		Alumnado asistente a la reunión:




		



		Reunión solicitada por:




		



		Motivo de la reunión:




		



		Temas formulados:




		



		Desarrollo


(observaciones):




		



		Acuerdos y compromisos:




		





 ANEXO IV

		PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

Cuestionario final de satisfacción del alumnado

		





1. Valora la documentación y la información previa ofrecida sobre el PAT


		Muy  Mala

		



		Mala

		



		Buena

		



		Muy Buena

		





2. ¿Qué  valoración te merece la organización y coordinación de las distintas actividades desarrolladas en el PAT?


		Muy  Mala

		



		Mala

		



		Buena

		



		Muy Buena

		





3.  ¿En qué grado respondió el desarrollo del PAT a tus  expectativas?


		Nada 

		



		Poco 

		



		Bastante

		



		Mucho

		





4. Valora el grado de utilidad del PAT


		Nada 

		



		Poco 

		



		Bastante

		



		Mucho

		





5.  ¿Resultan aplicables los temas abordados en el  PAT aplicables a  distintos aspectos de tu desarrollo personal,  académico y profesional?


		Si

		



		No

		



		¿Por qué?








6.  ¿Consideras que el calendario establecido para las distintas actividades fue adecuado?


		Si

		



		No

		



		¿Por qué?








7. ¿Consideras adecuada la metodología empleada?


		Si

		



		No

		



		¿Por qué?








8. ¿Consideras adecuado el  sistema de seguimiento?


		Si

		



		No

		



		¿Por qué?





10. Valora la actuación de tu tutor con respecto a los siguientes aspectos:


		

		Muy mal 

		Mal

		Bien

		Muy bien



		Metodoloxía empregada

		

		

		

		



		Desenvolvemento dos contidos

		

		

		

		



		Claridade da exposición.

		

		

		

		



		Atención persoal aos alumnos

		

		

		

		



		Aclaración de dúbidas

		

		

		

		





10. ¿Cómo mejorarías el PAT?


		

		Mestrado para o Profesorado


de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional


e Ensino de Idiomas

		










Mestrado para o Profesoradode Educación   


Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación  
 Profesionale Ensino de Idiomas 


mastersecundaria@uvigo.es 


 


 


 


Cronograma de implantación de la titulación
Justificación* 


En la Resolución de 16 de julio de 2008 de la Dirección General de


relativos a las enseñanzas de Máster


Extinción de las enseñanzas conducentes al Certificado de Aptitud pedagógica expone que:


 


Este próximo curso 2008-2009 es el último en el que las universidades podrán


enseñanzas conducentes a la obtención del Certificado


podrán organizar las enseñanzas conducentes a la o


Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, conforme a las condiciones


de Ministros. 


 


Curso de implantación 2009-2010 


 


Procedimiento de adaptación en su caso de lo


estudios 


 


Procedimiento* 


Las personas que no obtengan el título del CAP en septiembre de 2009 tendrá


enseñanzas de Máster no son reconocibles por


en menor medida en CAP. 


 


Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente


* Curso de Aptitud Pedagógica 


De conformidad con lo establecido en los artículos 94,95 y 97 de la Ley


Educación, el ejercicio de las profesiones


Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, requiere estar en posesión del


Máster. 


Por otra parte, el calendario de la aplicación de la nueva ordenación del


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de


determina, en su disposición adicional primera,


seguir organizando las enseñanzas conducentes al Certificado de


formación pedagógica necesaria para ejercer las profesiones a las que se refiere el apartado anterior, hasta


tanto se regule cada enseñanza. 


 


Actualmente, estas enseñanzas han sido reguladas. Así, mediante Acuerdo de


diciembre de 2007, publicado en BOE


deberán adecuarse los planos de estudios conducentes a la obtención de títulos que


ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de


Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, y por Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre,


en el BOE de 29 de diciembre de 2007, se establecieron los


 


A la vista de lo expuesto, este próximo curso 2008


seguir organizando las enseñanzas conducentes a la


del curso 2009-2010 podrán organizar las enseñanzas conducentes a l


se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, conforme a las


acuerdo de Consejo de Ministros. 


Esto ya se refleja en el último Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por


Condiciones de formación para el ejercicio de la docencia


Cronograma de implantación de la titulación


En la Resolución de 16 de julio de 2008 de la Dirección General de Universidades Sobre diversos aspectos 


relativos a las enseñanzas de Máster y Doctorado en la nueva ordenación universitaria, en su punto f) 


las enseñanzas conducentes al Certificado de Aptitud pedagógica expone que:


2009 es el último en el que las universidades podrán


enseñanzas conducentes a la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica. A partir del curso 2009


enseñanzas conducentes a la obtención del título de Máster al que se refiere


Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, conforme a las condiciones establecidas en el referido acuerdo de Consejo 


 


Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 


Las personas que no obtengan el título del CAP en septiembre de 2009 tendrá que cursar el Máster y las 


enseñanzas de Máster no son reconocibles por otras enseñanzas de rango inferior como puede ser el grado y 


Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto Enseñanzas


De conformidad con lo establecido en los artículos 94,95 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 


Educación, el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 


Profesional y Enseñanzas de Idiomas, requiere estar en posesión del correspondiente título de 


otra parte, el calendario de la aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la 


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establecido por el R. D. 806/2006, de 30 de junio, 


disposición adicional primera, que las Administraciones educativas únicamente


seguir organizando las enseñanzas conducentes al Certificado de Aptitud Pedagógica, que es equivalente a la 


para ejercer las profesiones a las que se refiere el apartado anterior, hasta


Actualmente, estas enseñanzas han sido reguladas. Así, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de 


diciembre de 2007, publicado en BOE de 21 de diciembre de 2007, se establecieron las condiciones a las que 


adecuarse los planos de estudios conducentes a la obtención de títulos que


ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligato


Enseñanza de Idiomas, y por Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre,


en el BOE de 29 de diciembre de 2007, se establecieron los requisitos para la verificación de estos títulos.


o, este próximo curso 2008-2009 es el último en el que 


seguir organizando las enseñanzas conducentes a la obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica. A partir 


podrán organizar las enseñanzas conducentes a la obtención del título de


se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, conforme a las condiciones establecidas en el referido 


Esto ya se refleja en el último Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por


ondiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el 


Cronograma de implantación de la titulación 


Universidades Sobre diversos aspectos 


y Doctorado en la nueva ordenación universitaria, en su punto f) 


las enseñanzas conducentes al Certificado de Aptitud pedagógica expone que: 


2009 es el último en el que las universidades podrán seguir organizando las 


de Aptitud Pedagógica. A partir del curso 2009-2010 


btención del título de Máster al que se refiere la Ley 


establecidas en el referido acuerdo de Consejo 


estudios existentes al nuevo plan de 


que cursar el Máster y las 


inferior como puede ser el grado y 


Enseñanzas 


Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 


de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 


correspondiente título de 


sistema educativo, establecida por la 


Educación, establecido por el R. D. 806/2006, de 30 de junio, 


que las Administraciones educativas únicamente podrán 


Aptitud Pedagógica, que es equivalente a la 


para ejercer las profesiones a las que se refiere el apartado anterior, hasta 


Consejo de Ministros de 14 de 


diciembre de 2007, se establecieron las condiciones a las que 


adecuarse los planos de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el 


Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 


Enseñanza de Idiomas, y por Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, publicada 


requisitos para la verificación de estos títulos. 


 las universidades podrán 


obtención del Certificado de Aptitud Pedagógica. A partir 


a obtención del título de Máster al que 


condiciones establecidas en el referido 


Esto ya se refleja en el último Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las 


en la educación secundaria obligatoria, el 







Mestrado para o Profesoradode Educación   


Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación  
 Profesionale Ensino de Idiomas 


mastersecundaria@uvigo.es 


 


 


bachillerato, la formación profesional


de los cuerpos docentes de secundaria. (Disposiciones transitorias tercera y


 


bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades 


s de secundaria. (Disposiciones transitorias tercera y cuarta) 


y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V03101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación
do programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias
acadadas polos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz
y Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters
Kluwer España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos
prácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
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MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.


PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.


SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.


Recomendacións 
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Código P02M066V03102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a González González, Salvador Guillermo


Profesorado González González, Salvador Guillermo


Correo-e salva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da<br />presencialidade.<br />Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test
como nos traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.<br />O alumnado que non poida seguir a
avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os
exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas
polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.<br />Aqueles estudantes que
non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.</p>
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Recomendacións 
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Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Educación Física na Educación Secundaria 


Materia A Educación
Física na
Educación
Secundaria


     


Código P02M066V03213      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Alvariñas Villaverde, Mirian


Profesorado Alvariñas Villaverde, Mirian


Correo-e myalva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Esta materia aborda aspectos xerais relativos á evolución da educación física, aos diferentes marcos de
referencia que tivo e ás variacións no seu obxecto de estudo, partindo de concepcións pasadas ata chegar
aos significados e formulacións actuais da mesma. Así mesmo, e a través dunha perspectiva educativa,
desenvólvese a historia desta materia no sistema educativo, estudando como evolucionaron as intencións e
funcións da educación física na escola. 


A materia supón o punto de partida para coñecer, non só o contexto histórico e conceptual, senón tamén o
curricular. Deste xeito, destinaremos parte da materia ao estudo da evolución do currículo da educación
física, neste caso concreto, na Educación Secundaria.


Por outra banda, tal e como se especifica na descrición dos contidos desta materia achegada na memoria
para a solicitude de verificación do título, profundaremos no traballo docente en equipo, en como se pode e
debe traballar de maneira conxunta nesta etapa educativa en relación coa educación física.


Finalmente, traballaremos con especial dedicación a atención á diversidade do alumnado, enfocada á
educación física na Educación Secundaria; en primeiro lugar, profundaremos no seu
coñecemento/comprensión e na variedade de colectivos que se integran dentro deste concepto, para
abordar posteriormente, e de forma moito máis concreta, o traballo con certos grupos de interese, realizando
experiencias prácticas e de investigación.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas
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 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 
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 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender e analizar cuestións diversas derivadas do coñecemento da educación física,
da súa evolución e estruturación, reflexionando sobre os significados pasados e actuais
desta e as súas consecuencias pedagóxicas e sociais.


saber
saber facer


A1
A14
A16
A17
A32
A44
B1
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Coñecer a historia da educación física no sistema educativo. saber A1
A14
B1


Coñecer e analizar a evolución do modelo curricular da educación física escolar no ensino
secundario.


saber
saber facer


A1
A4
A8
A14
A16
A17
A24
A44
B1


Comprender a importancia do traballo docente en equipo e examinar diferentes técnicas
de aplicación en educación física no ensino secundario.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A8
A9
A16
B1
B2
B3


Comprender e valorar a atención á diversidade en educación física no ensino secundario,
realizando propostas prácticas innovadoras e construtivas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A6
A7
A16
A17
A18
A20
A21
A22
A41
A42
A44
A45
A48
A49
B1
B2
B3


Ser capaz de deseñar e expoñer en público un traballo de investigación relacionado cos
contidos da materia, utilizando diferentes técnicas de busca bibliográfica e de novas
tecnoloxías.


saber facer A1
A2
A4
A6
A7
A8
A21
A25
A38
A40
A45
A47
B1
B2


Participar de forma activa na resolución de problemas plantexados na materia. saber facer
Saber estar / ser


A16
A17
A39
A49


Contidos 


Tema  


BLOQUE 1. Consideracións xerais en torno ao
coñecemento da educación física; evolución e desenvolvemento das
distintas concepcións e do seu obxecto de estudo. Estruturación do
coñecemento sobre educación física.


BLOQUE 2. A educación física: natureza e significado actual.
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BLOQUE 3. A educación física no sistema educativo:
historia da educación física no sistema
educativo e evolución das funcións da
educación física escolar.


BLOQUE 4. Evolución do modelo curricular da
educación e da educación física escolar: marco curricular da educación
física no ensino secundario.


BLOQUE 5. O profesorado, traballo docente en equipo. A atención á diversidade do
alumnado.
Procedementos e técnicas específicas para o
traballo en educación física no ensino
secundaria.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Resolución de problemas e/ou exercicios 10 30 40


Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20


Traballos tutelados 0 16 16


Sesión maxistral 30 60 90


Traballos e proxectos 0 34 34


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Durante as clases presenciais e tamén a través da plataforma realizaranse pequenos exercicios. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


A través da plataforma de teleensinanza o alumnado terá acceso aos apuntamentos da materia así
como un espazo para realizar titorías virtuais e desenvolver actividades. 


Traballos tutelados O seguimento dos traballos será realizado a través de titorías que poderán ser individuais ou
grupais, dependendo do número de alumnas e alumnos matriculados 


Sesión maxistral Parte dos contidos da materia serán expostos en forma de lección maxistral, por parte das
profesoras 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou exercicios TUTORIAS DA DOCENTE


Prácticas autónomas a través de TIC TUTORIAS DA DOCENTE


Traballos tutelados TUTORIAS DA DOCENTE


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de problemas plantexados na clase 40


Prácticas autónomas a través de TIC Participación a través da plataforma de teleensinanza 10


Traballos tutelados Traballo sobre un artigo de revisión relacionado cos contidos da
materia 


40


Traballos e proxectos Exposición dun traballo en público 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


 * ver recomendacións


Bibliografía. Fontes de información 


Barberá, E. y Martínez Benlloch, I. (Coord.) (2004). Psicología y género. Madrid: Pearson – Prentice Hall.


Carbajosa, C. (1999). Las profesoras de Educación Física en España. Historia de su formación (1938-1977). Oviedo:
Universidad de Oviedo.
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Castillo, I., Álvarez, O. y Balaguer, I. (2005). Temas de investigación sobre aspectos psicosociales del deporte a través de la
base de datos PSYCINFO (1887-2001). Revista de Psicología del Deporte, 14(1), 109-123.


De Torres, I. (Coord.) (2005). Miradas desde la perspectiva de género. Estudios de las mujeres. Madrid: Narcea.


Fernández García, E. (Dir.) (2007). Estudio de los estereotipos de género vinculados con la actividad física y el deporte en los
centros docentes de educación primaria y secundaria: evolución y vigencia. Diseño de un programa integral de acción
educativa. Universidad Complutense de Madrid.


Gallego, B. (2008). La investigación biográfico-narrativa en un estudio sobre la situación de las mujeres en el deporte.
Revista de Investigación Educativa, 26(1), 121-140.


Kathryn, D. (2003). Teaching for Gender Equity in Physical Education: A Review of the Literature. Women in Sport and
Physical Activity Journal,22.


Lameiras, M. et al. (2006). Profesoras e profesores no sistema universitario galego. Unha perspectiva de xénero. Servizo
galego de igualdade. Xunta de Galicia.


Lara, C. (2007). La perspectiva de género en los sistemas de evaluación de la producción científica. Revista de Investigación
Educativa, 25(1), 133-148.


Manrique, J. C. (2008). La mujer y la educación física durante el Franquismo. Valladolid: universidad de Valladolid.


Meana, T. (2004). Porque las palabras no se las lleva el viento. Valencia: Ayuntamiento de Quart de Poblet.


Riaño, C. (2004). Historia cultural del deporte y la mujer en la España de la primera mitad del siglo XX a través de la vida y
obra de Elia María González Álvarez y López Chicheri, “Lilí Álvarez”.Madrid: CSD.


Sau, V. (2000). Diccionario ideológico feminista. Vol. 1 Barcelon: Icaria.


Sentamans, T. (2010). Amazonas mecánicas: engranajes visuales, políticos y culturales. Madrid: Ministerio de Cultura.


Sørensen, J., Sørensen, J. B., Skovgaard, T., Bredahl, T., Pggaard, L. (2011). Exercise on prescription: Changes in physical
activity and health-related quality of life in five Danish programmes. European Journal of Public Health, 21(1), 56-62.


Steindorf, K., Chang-Claude, J., Flesch-Janys, D., Schmidt, M.E. (2010). Determinants of sports, cycling, walking and overall
leisure-time physical activity among postmenopausal women in Germany. Public Health Nutr, 13(11), 1905–1914.


Táboas, M. I. (2009). Análisis de los estereotipos corporales y de los modelos de actividad física representados en las
imágenes de los libros de texto de educación física. Tesis doctoral. Universidad de Vigo.


Valls, C., Banqué, M., Fuentes, M. y Ojuel, J. (2008). Morbilidad diferencial entre hombres y mujeres. Anuario de Psicología,
39(1), 9-22.


Vidiella, J., Herraiz, F., Hernández, F. y Sancho, J. M. (2010). Masculinidad hegemónica, deporte y actividad física. Movimento,
16(4), 93-115.


Visio, M. E. (2003). Gender Typing of Sports: An Investigation of Metheny’s Classification. Research Quarterly for Exercise
and Sport, 74(2), 193-204.


Wang, Y. J. , Boehmke, M. , Wu, Y. W. B., Dickerson, S. S., Fisher, N. (2011). Effects of a 6 week walking program on
Taiwanese women newly diagnosed with early-stage breast cancer. Cancer Nursing, 34(2), 1-13.


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Para superar a materia en primeira convocatoria e de xeito continuo, o alumnado ha de asistir polo menos ao 80% das
clases. Ademais, hai que obter polo menos un 4 sobre 5 no traballo para que poida facer media co resto das notas.Quen non
cumpra estes requisitos presentarase nunha segunda convocatoria a unha avaliación consistente en:
a) exame oral sobre os contidos da materia: 5 puntos
b) realización e presentación do traballo: 5 puntos
É imprescindible aprobar tanto o apartado a) como o b) para superar a materia. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares 


Materia A Didáctica da
Educación Física:
Elementos
Curriculares


     


Código P02M066V03215      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pazos Couto, Jose Maria


Profesorado Pazos Couto, Jose Maria


Correo-e chema3@gmail.com


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a capacidade para desenvolver con éxito todos os aspectos relacionados coa a
Educación Física nas etapas de ESO e Bacharelato


saber
saber facer


A1
A4
A6
A9


Coñecer en profundidade o curriculum da Educación Física en ESO e Bacharelato e todos
os seus compoñentes


saber A1
A3
A13
A15
A17
A18
A46
A47
B1
B3


Coñecer os diferentes tipos de clasificación e elaboración de tarefas en Educación Física
para ESO e Bacharelato


saber
saber facer


A6
A8
A9
A14
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Coñecer e recoñecer os diferentes estilos de ensino en Educación Física saber A5
A9
A25
A29
B1
B2


Aprender a adoptar o estilo de ensino necesario para cada situación/contexto de aula de
Educación Física


saber facer
Saber estar / ser


A2
A4
A7
A9
A10
A12


Valorar e coñecer os diferentes tipos de avaliación en Educación Física e ser capaz de
aplicar cada un dos tipos de avaliación en función de cada contexto


saber
saber facer
Saber estar / ser


A22
A27
A28
A30
A32
A36


Contidos 


Tema  


Bloque 1 Os obxectivos en E.F. Tarefas do profesorado vinculadas aos obxectivos. A
elección de obxectivos en E.F., a súa formulación e clasificación.
Taxonomías de obxectivos e o seu valor didáctico; Taxonomías do ámbito
motor: aplicacións prácticas para o desenvolvemento do proceso de
ensino-aprendizaxe en E.F. 


Bloque 2 Os contidos en E.F. Evolución dos contidos na E.F. Factores da súa
evolución; Valor e tratamento educativo das correntes orixinadas. Tipos
de contidos. Tarefas do profesor vinculadas aos contidos; selección e
formulación 


Bloque 3 As actividades en E.F.: do exercicio á tarefa. Función das actividades: a
análise das tarefas. Selección das tarefas. Presentación das tarefas;
estratexias na práctica. Aspectos a considerar na aprendizaxe das tarefas
motrices: a transferencia, a motivación, o feedback e o coñecemento de
resultados. 


Bloque 4 Os estilos de ensino en E.F.: Evolución e perspectivas. Os estilos de ensino
no ámbito da E.F. 


Bloque 5 A avaliación da E.F.: Evolución e caracteres. A avaliación en E.F. desde a
perspectiva constructivista. Finalidades, medios e instrumentos de
avaliación en E.F. As diferentes clases de avaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 18 30


Actividades introdutorias 10 20 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Presentacións/exposicións 1 0 1


Sesión maxistral 30 15 45


Probas de autoavaliación 1 1 2


Resolución de problemas e/ou exercicios 5 5 10


Traballos e proxectos 9 9 18


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Ao longo do curso o alumno desenvolverá diferentes traballos de aula, relacionandos cos aspectos
da metria 


Actividades introdutorias Para ubicar ao alumnado nos contidos da materia, e analizar o coñecementos previos con que
parte o mesmo. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Utilizarase a plataforma faitic, para propoñer ao alumnado exercicios complementarios co
desenvolvemento da materia. 
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Presentacións/exposicións Exposición na aula de traballos de aula 


Sesión maxistral Utilizarase de forma activa para facer chegar ao alumnado alguns dos contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Probas de autoavaliación Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Traballos e proxectos Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Examen escrito, sobre os contidos da materia 30


Traballos de aula Solicitiraranse diferentes traballos de aula, no horario presencial. 30


Probas de autoavaliación Autoavaliación do alumnado sobre os coñecementos adquiridos e sobre todo
o que abarca o desenvolvemento da materia. 


10


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución de supostos prácticos relacionados coa materia. 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria manteranse as cualificaións das partes da materia superada. E para a restantes partes realizarase
un examen escrito.


Bibliografía. Fontes de información 


Arufe, V. (Ed.). (2009). La Educación Física en la sociedad actual: claves para el éxito docente. Sevilla: Wanceulen.
Castejon, J. (2007). Evaluación e programas en ciencias de la actividad física: Una interpretación de la evaluación. Madird:
Síntesis.
Chinchilla, J. L. (2005). Educación Física en Bachillerato: Nuevo tratamiento curricular. Madrid: CCS.
Contreras, O., & Cuevas, R. (Eds.). (2011). Las competencias básicas desde la Educación Física (1ª ed.). Barcelona: Inde.
Del Valle, S., & Garcia, M. J. (2007). Como programar en Educación Física paso a paso. Barcelona: Inde.
Diaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en educación física. Barcelona: Inde.
Fraile, A., & Hernandez, J. L. (Eds.). (2004). Didáctica de la Educación Física: una perspectiva críticay transversal. Madrid:
Biblioteca nueva.
Garcia, L., & Ruiz, A. J. (Eds.). (2007). Educación Física: Temario:n Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria (2ª ed.).
Sevilla: Alcala de Guadaira.
Gomez, H. (2009). Educación Física y atención a la diversidad. Madrid: La tierra hoy.
Gonzalez, C., & Lleixa, T. (Eds.). (2010). Educación Física: Complementos de formación disciplinar: Graó.
Gonzalez, C., Lleixa, T., & Blazquez, D. (Eds.). (2010). Didáctica de la Educación Física. Barcelon: Graó.
Hernandez, J. L., & Velazquez, R. (Eds.). (2010). La Educación Física a estudio: el profesorado, el alumnado y los procesos de
enseñanza. Barcelona: Graó.
Sicilia, A., & Fernandez, J. M. (2005). La otra cara de la enseñanza: la educación física desde una perspectiva crítica.
Barcelona: Inde.
Zagalaz, M. L. (2001). Corrientes y tendencias de la educación física. Barcelona: Inde.


Recomendacións 
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Educación
Secundaria
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Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barcala Furelos, Roberto Jesús


Profesorado Barcala Furelos, Roberto Jesús


Correo-e roberto.barcala@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 30 60 90


Seminarios 15 30 45


Probas de tipo test 1 0 1


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados Os traballos tutelados serán consistirán na explicación presencial e proposición de situacións,
casos e tarefas vinculada aos contidos da materia, na que o alumnado deberá desenvolver as súas
competencias académicas para realizalos. 


Seminarios Proporanse seminarios por cada bloque de contidos da materia, na que o alumnado deberá
participar activamente 


Atención personalizada 
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 Descrición


Seminarios A atención realizarase mediante titorías presenciais, aulas complementarias, e titorías telemáticas.


Traballos tutelados A atención realizarase mediante titorías presenciais, aulas complementarias, e titorías telemáticas.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Seminarios Asistencia 40


Traballos tutelados Presentación nos plazos.
Contido adecuado.
Calidade académica 


40


Probas de tipo test 20 preguntas tipo test. Por cada 3 mal, desconta 1 ben. 20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Debe acadar ao menos o 50% en cada parte.


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física 
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Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cancela Carral, José María


Profesorado Cancela Carral, José María
García Soidan, José Luís


Correo-e chemacc@uvigo.es


Web http://www.healthyfit.es 


Descrición
xeral


(*)Análisis del método cientifico y de su aplicación en la innovación e investigación de la educación física 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da Educación Física. saber
saber facer


A6
A42
B1
B2


Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber facer A43
A44
B1
B2
B3


Identificar os problemas relativos á ensinanza e o aprendizaxe das materias da
especialización
e plantexar alternativas e solucións.


saber
saber facer


A42
A44
B1
B2
B3


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e evaluación
educativas


saber
saber facer


A42
A45
A46
A47
A49
B1
B2
B3
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Ser capaces de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. saber facer A43
A47
B1
B2
B3


Utilizar bibliografía e ferramentas de busca de recursos bibliográficos xenerais e
específicos,
incluíndo o acceso a net.


saber facer A47
B1
B2
B3


Potenciar a capacidade para o traballo en entornos cooperativos e pluridisciplinarios. Saber estar / ser A42
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Tema 1. Fundamentos da Investigación Cientifica Procedementos e secuencias a seguir 


Tema 2. Problemas e obxectivos da
investigación/innovación. 


A súa formulación 


Tema 3. As referencias bibliográficas. A súa busqueda e xestión 


Tema 4. Investigación cualitativa vs
Investigación cuantitativa. 


As súas diferenzas e similitudes 


Tema 5. Hipotese e variables. A súa formulación, xestión e logro. 


Tema 6. Os deseños de investigación. Propostas máis utilizadas na Educación Física 


Tema 7. A mostra. Tipos de mostraxe 


Tema 8. Os datos. A súa preparación e analise 


Tema 9. Os resultados A súa presentación e interpretación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 50 0 50


Traballos de aula 100 0 100


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices de traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo *estudante. 


Traballos de aula Desenvolverse supostos prácticos sobre os contidos impartidos na clase. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o presente
curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase consultar a web da
Facultade de Ciencias da Educación e do deporte. (webs.uvigo.es/feduc)


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Traballos desenvolvidos en clase 100


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Sierra, R. Técnicas de investigación social. Madrid: Paraninfo; 1988. Sierra, R. Tesis doctorales y trabajos de
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investigación científica. Madrid: Paraninfo; 1996.


Icart, M., Fuentelsaz, C., Pulpón, A. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina.


Barcelona: Universitat de Barcelona; 2001.


Blaxter, L., Hughes, C., Tight,, M. Como se hace una investigación. Barcelona: Gedisa; 2000. Del Rincón, D.,


Arnal, J., Latorre, A., Sans, A. Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid:Dykinson SA;1995.


Norman G., Streiner D. Bioestadística. Barcelona:Mosby/Doyma; 1996 Monelgal, M. Introducción al SPSS:


Manipulación de datos y estadística descriptiva. Barcelona: Ediciones Universitat de Barcelona; 1999.


Jiménez, J. Como iniciar un trabajo de investigación. Aten Primaria 1988;5:107


?109


Schmelkes, C. Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación (Tésis), México:


Oxford University Press Mexico S.A., 1998.


Varkevisse, C.M., Parthmanathan, I., Brownlee, A. Diseno y realización de proyectos de investigación sobre


sistemas de salud (Investigación en Sistemas de Salud) Stylus Pub., 1995.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V03301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V03102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V03103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214
A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares/P02M066V03215
A Educación Física na Educación Secundaria/P02M066V03213
Orientación e Función Titorial/P02M066V03101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V03104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V03401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V03102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V03103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214
A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares/P02M066V03215
A Educación Física na Educación Secundaria/P02M066V03213
Orientación e Función Titorial/P02M066V03101
Prácticas Externas/P02M066V03301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V03104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V12101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o&nbsp;alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da&nbsp;realización e entrega de tarefas ponderables.</p><p>- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados o primeiro día de clase coa presentación do&nbsp;programa da materia. É necesario respetalos estrictamente
para ser cualificados na avaliación continua.</p><p>- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre
os parámetros expostos anteriormente, poderá&nbsp;presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos&nbsp;traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e
profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos&nbsp;alumnos/as na materia e terá una ponderación de
10 puntos (100% de la nota final).</p>


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz
y Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters
Kluwer España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos
prácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer
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OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.


PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.


SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.


Recomendacións 
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Código P02M066V12102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
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Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a González González, Salvador Guillermo


Profesorado González González, Salvador Guillermo


Correo-e salva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da<br />presencialidade.<br />Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test
como nos traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.<br />O alumnado que non poida seguir a
avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os
exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas
polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.<br />Aqueles estudantes que
non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.</p>
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Bibliografía. Fontes de información 
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Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps) , Desarrollo psicológico y educación, 3. Trastornos del desarrollo y Necesidades
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MANUAL DE REFERNCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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Departamento
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Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Complementos para a Ensinanza do Debuxo 


Materia Complementos
para a Ensinanza
do Debuxo


     


Código P02M066V12242      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Diéguez, Horacio


Profesorado González Diéguez, Horacio
Seoane Suárez, Ana


Correo-e


Web   


Descrición
xeral


Complementos para a Ensinanza das Artes e unha materia transversal que ofrece unha revisión dos contidos
abordados ao longo do Mestrado de Educación Secundaria, a través da óptica, da práctica docente e do
achegamento a o traballo de profesionais da ensinanza, que exercen en distintos niveis educativos, nos que
esta presente a ensinanza das Artes.


A materia pretende dar a coñecer exemplos da posta en práctica dos currículos de Artes, Debuxo Técnico ou
Educación Plástica a través de traballos e exercicios reais de clase, poñendo en relación os contidos de ditas
materias con propostas e metodoloxías concretas de traballo. 


Finalmente, Complementos para a Ensinanza das Artes aborda unha serie de contidos que son necesarios
para o exercicio da docencia, pero que tenden a ser esquecidos ou relegados no desenvolvemento da
carreira de Belas Artes, como poden ser o Debuxo Técnico, as aplicacións pedagóxicas das distintas técnicas
artísticas ou o conxunto de ferramentas informáticas de autor, que habitualmente utilízase na creación de
recursos educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer distintos exemplos de posta en práctica dos currículos de Educación Plástica, Debuxo
Técnico e Ciclos de Arte.


saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44
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Relacionar os contidos dos DCB con propostas concretas de traballo. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Relacionar as etapas de desenvolvemento dos adolescentes coas actividades a desenvolver na
aula.


saber A35
A37
A38
A39
A44


Coñecer as dinámicas de traballo na ESO, no Bacharelato e nos Ciclos de Formación Profesional. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Coñecer de primeira man exemplos reais de como desenvolver unha materia e xestionar a aula. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Coñecer o traballo dos distintos profesionais da ensinanza no eido da Plástica, as Artes e o
Debuxo dende a súa experiencia.


saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Desenvolver programacións didácticas a través do traballo por proxectos. saber facer A35
A36
A37
A38
A41
A44


Manexar diferentes ferramentas para a creación de presentacións e recursos educativos
propios.


saber facer A38
A40
A42
B1
B2
B3


Desenvolver habilidades para falar en público. saber facer A47
A48


Analizar e experimentar formas de ensino-aprendizaxe nos novos escenarios culturais. saber facer A40
A42
B1
B2
B3


Utilizar as plataformas web apropiadas para compartir, intercambiar e almacenar os distintos
tipos de arquivos.


saber facer A40
B1
B2
B3
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Utilizar ferramentas 2.0 como soporte para a educación e o aprendizaxe a distancia. saber facer A35
A38
A39
A40
A42
B1
B2
B3


Traballar en equipa. saber facer B2
B3


Crear redes de aprendizaxe informal que sirvan de complemento e soporte ao aprendizaxe
formal.


saber facer A40
A42
B1
B2
B3


Manexar a Xeometría Dinámica como recurso didáctico. saber facer A36
A38
A40
A42
A44


Adquirir a capacidade de interpretar, comprender e demostrar construcións xeométricas sen
necesidade de memorizalas.


saber facer A36
A38


Combinar os Sistemas de Representación e a Xeometría Dinámica para a elaboración de
animacións.


saber facer A36
A38
A40
A42


Coñecer as distintas aproximacións á perspectiva ao longo da historia da arte e reflexionar
sobre as súas implicacións.


saber A32
A34


Dominar os mecanismos de proxección como clave para a conversión do mundo tridimensional
en representación bidimensional.


saber A34
A36


Contidos 


Tema  


1º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 1º da ESO.
Xestión de aula.


Estrutura do centro educativo.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 1º da ESO.


Recursos a disposición do profesorado.


Actividades para Plástica de 1º da ESO.


Traballo por proxectos.


Aproveitamento das dinámicas de clase para a educación en valores. 
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Software online para a creación de recursos
educativos 


Ferramentas para a publicación e o intercambio dos distintos formatos de
arquivo; Flickr, Soundcloud, Vimeo, Slideshare, Dropbox.


Plataformas de teleformación. Moodle (http://moodle.org).


Manexo e tratamento de recursos online de imaxe estática.


Manexo e tratamento de recursos online de imaxe dinámica.


Manexo e tratamento de recursos online de tratamento de texto.


Procura e manexo de xeradores online de bibliografías e citas
bibliográficas.


Procura e manexo de xeradores online de recursos educativos. 


3º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 3º da ESO.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 3º da ESO.


Actividades para Plástica de 3º da ESO.


Traballo por proxectos. 


1º de Bacharelato (Contidos, metodoloxía de
ensinanza e traballo por proxectos no
Bacharelato) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Debuxo Técnico de 1º de Bacharelato.


Metodoloxías e estratexias de traballo na aula de debuxo.


Actividades para Debuxo Técnico de 1º de Bacharelato. 


Técnicas e ferramentas para facer presentacións
e expresarse en público 


Manexo de software online para a creación de presentacións.


Estratexias para o uso do encerado dixital interactivo.


Recursos de oratoria. 


4º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 4º da ESO.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 4º da ESO.


Actividades para Plástica de 4º da ESO.
Traballo por proxectos. 


2º de Bacharelato (Contidos, metodoloxía de
ensinanza e Probas de Acceso a Universidade no
Bacharelato) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programación
de aula.


DCB de Debuxo Técnico de 2º de Bacharelato.


Metodoloxías e estratexias de traballo na aula de debuxo.


Actividades para Debuxo Técnico de 2º de Bacharelato.


Exercicios para as Proba de Acceso a Universidade. 


Redes personais de aprendizaxe; Social Learning
e E-learning (Sesión I - Exemplos e fundamentos
teóricos) 


Conectivismo e Social Learning.


Ferramentas para o aprendizaxe en rede.


Preparación de recursos educativos específicos para o intercambio de
coñecementos.


Redes sociais como ferramentas educativa. 
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Ciclos Medios e Formación Profesional Contidos,
metodoloxía de ensinanza e estrutura da
formación nos Ciclos Medios e a Formación
Profesional 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB dos Ciclos Medios e da Formación Profesional.


Metodoloxías e estratexias de traballo nos Ciclos Medios e na Formación
Profesional.


Actividades para Ciclos Medios e Formación Profesional. 


Debuxo Técnico e Xeometría Dinámica Estratexias e metodoloxías para debuxar nos programas de xeometría
dinámica.


Creación de ferramentas para traballar nos sistemas Diédrico, Cónico e
Axonométrico.


Definición dos distintos elementos xeométricos a través de lugares
xeométricos e macros.


Polígonos regulares, transformacións e relacións xeométricas, curvas e
fractais.


Os sistemas de proxección como base dos distintos sistemas de
representación.


Xiros, cambios de plano e abatementos.
Relaciones do Diédrico cos outros sistemas de representación.


Historia da Perspectiva Cónica, limitacións do Sistema Cónico, superficies
de proxección irregulares e curvas, Estereoscopía.


Redes personais de aprendizaxe; Social Learning
e E-learning (Sesión II – Exercicio práctico) 


Conectivismo e Social Learning.


Ferramentas para o aprendizaxe en rede.


Preparación de recursos educativos específicos para o intercambio de
coñecementos.


Redes sociais como ferramentas educativa. 


As ensinanzas artísticas nas Escolas de arte
(Contidos, metodoloxía de ensinanza e estrutura
da formación nas escolas de arte) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB do Bacharelato de Artes e dos Ciclos de Artísticos.


Metodoloxías e estratexias de traballo no Bacharelato e nos Ciclos
Artísticos.


Actividades para Bacharelato e para Ciclos Artísticos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudos/actividades previos 0 20 20


Sesión maxistral 10 20 30


Estudo de casos/análises de situacións 8 16 24


Traballos de aula 5 10 15


Debates 4 0 4


Prácticas en aulas de informática 2 10 12


Prácticas en aulas de informática 2 10 12


Presentacións/exposicións 1 2 3


Eventos docentes e/ou divulgativos 8 40 48


Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20


Traballos e proxectos 0 10 10


Probas de autoavaliación 0 2 2


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Estudos/actividades
previos


Tarefas individuais por conta do alumnado, realizadas con antelación a cada sesión de clase, para
tomar contacto cos temas e contidos que serán tratados. 


Sesión maxistral Desenvolvemento dos temas e contidos da materia a través de explicacións apoiadas mediante
exemplos e imaxes. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Revisión e análise de traballos e exercicios de clase de alumnado da ESO e Bacharelato. 


Traballos de aula Exercicios e prácticas guiadas con recursos educativos, materiais e técnicas propias da ensinanza
das Artes, do Debuxo Técnico ou da Educación Plástica. 


Debates Posta en común, reflexión e debate sobre os temas e contidos desenvoltos durante as sesións
maxistrais. 


Prácticas en aulas de
informática


Prácticas de Xeometría Dinámica con Geogebra (http://www.geogebra.org). 


Prácticas en aulas de
informática


Prácticas na creación de recursos educativos a través de aplicacións online, gratuítas ou libres. 


Presentacións/exposicións Presentacións, exposicións públicas e prácticas co encerado dixital interactivo. 


Eventos docentes e/ou
divulgativos


Charlas con profesionais da ensinanza, que exercen en distintos niveis educativos na Comunidade
Autónoma de Galicia.


Prácticas autónomas a
través de TIC


Procura de información a través da rede, publicación e intercambio de recursos educativos, e
participación en foros, blogs e outras plataformas 2.0, para fomentar o desenvolvemento de redes
persoais de aprendizaxe. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de
informática


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Presentacións/exposicións Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Prácticas autónomas a través
de TIC


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.
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Prácticas en aulas de
informática


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Traballos e proxectos Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas en aulas de
informática


Para a avaliación das prácticas con Geogebra, farase entrega das
construcións xeométricas elaboradas durante as clases, crearanse e
intercambiaranse pequenos manuais relacionados co programa, terase en
conta a realización de consultas sobre as dificultades atopadas no traballo
autónomo e valorarase a participación na aula. 


5


Traballos de aula Como norma xeral, a contribución positiva aos debates, a participación na
clase e o traballo na aula serán considerados positivamente na avaliación do
alumnado. 


5


Presentacións/exposicións Realizaranse pequenas exposicións e presentacións en público para poñer en
práctica as capacidades de expresión oral. 


5


Estudos/actividades previos As tarefas individuais por conta do alumnado, realizadas con antelación a
cada sesión de clase para tomar contacto cos temas e contidos tratados,
serán avaliadas e tidas en conta na cualificación final. A realización de ditas
tarefas en tempo e forma será considerada fundamental para poder acadar
unha cualificación positiva nas mesmas. 


15


Prácticas en aulas de
informática


Para a avaliación das prácticas con software de creación de recursos
educativos, farase entrega dos recursos elaborados durante as clases,
crearanse e intercambiaranse pequenos manuais relacionados cos programas
utilizados, terase en conta a realización de consultas sobre as dificultades
atopadas no traballo autónomo e valorarase a participación na aula. 


5


Traballos e proxectos Como traballo final da materia elaborarase e presentarase un recurso
educativo propio especificamente deseñado para dar resposta a unha
necesidade didáctica concreta. 


60


Probas de autoavaliación Unha vez finalizado o curso realizarase unha enquisa de avaliación da materia
xunto cun pequeno exame de autoavaliación dos coñecementos acadados na
materia, que tamén será tido en conta na cualificación final. 


5


Outros comentarios e segunda convocatoria


No caso de non acadar unha avaliación positiva na primeira convocatoria, procederase a repetir ou corrixir o traballo final
seguindo as indicacións do profesorado da materia, para volver a entregalo en segunda convocatoria e poder acadar unha
avaliación positiva.


Bibliografía. Fontes de información 


Ken Robinson, Out of Our Minds: Learning to be Creative, Capstone Publishing Limited, 2011
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Fernando Izquierdo Asensi, Geometría Descriptiva, Editorial Paraninfo, 2000


Navarro Buitrago, Félix; Zayas Manero, Ramón; Meléndez Gil, Francisco, E-learning : visión y tendencias, Génesis XXI, 2003


Metodología de la enseñanza abierta y a distancia, Torres Toro, Sebastián,  Ediciones La Montaña, 2003


Nick Rovinson, Enciclopedia de Origami, Ed. Acanto, 2005


Kunihiko Kashaara e Toshie Takahana, Papiroflexia para expertos, Ediciones EDAF, 2007


F. Javier Rodríguez de Abajo e Victor Álvarez Bengoa, Dibujo técnico, 2o bachillerato, Ed. Donostiarra, 1995


William Lidwell, Kitrina Holden e Jill Butler, Principios universales de diseño, Ed. Blume, 2005


J. A. Mora y J. Rodrígo, Mosaicos, Colección 2 puntos, Cuadernos para el aula de Matemáticas, Proyecto Sur e Ediciones,
1993


J. A. Mora y J. Rodrígo, Mosaicos II, Colección 2 puntos, Cuadernos para el aula de Matemáticas, Proyecto Sur e Ediciones,
1993


Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg, Manual de producción gráfica, recetas, Ed. Gustavo Gili, 2004


Bruno Munari, Design e comunicaçao visual, Ediçoes 70, 2006


Preston Blair, Dibujos animados, el dibujo de historietas a su alcance, Evergreen, 1999


Luke Herriott, The packaging and design templates sourcebook”, Rotovision, 2007


Michael Langford, Fotografía Básica, Ediciones Omega, 2003


VVAA, Fotografía Estenopeica, Nº 15 da revista Photovision, 1981


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Estratexias Didácticas I: O Ensino 


Materia Estratexias
Didácticas I: O
Ensino


     


Código P02M066V12243      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cabello Pérez, Paloma


Profesorado Cabello Pérez, Paloma


Correo-e pcabello@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


É imposible delimitar a acción creativa da acción educativa na formación de futuros profesionais dos ensinos
das Artes; Educación visual e plástica na ESO, Artes plásticas e cultura audiovisual en Bacharelato.


A intención desta Materia é dotar ao alumno Graduado, no itinerario de Artes do Máster de educación, de
procedementos e técnicas educativas, para a transmisión e acción educativa. Reflexionando no propio
proceso creativo, no proceso de aprendizaxe e na planificación das accións educativas no ambito das Artes. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Capacitar un docente analítico, reflexivo y crítico en el ámbito de la Educación Artística. Saber estar / ser A37
A38
A39
A42
A43
A44
B2
B3


Valorar la capacidad artística (proceso creativo) como método de investigación y de
conocimiento.


saber
Saber estar / ser


A32
A36
A37
A38
A42
A43
A45
B2
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Conocer los diferentes campos del /saber y hacer/ que concurren en la Educación Artística. saber A32
A33
A34
A37
A38
A39
A43
A45
B1


Desarrollar la capacidad de comunicación verbal, (oral y escrita) para la transmisión de
conocimientos.


saber
saber facer


A34
A39
A40
A42
A47
B1


Aplicar métodos, procedimientos y técnicas de la investigación y de la práctica artística, a
la planificación y diseño de proyectos, de estrategias y recursos educativos.


saber facer A36
A37
A38
A42
A43
A44
A45
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


O proceso de creación artística e a súa relación
co proxecto de educación artística 


-Definición de concepto e preconcepto.
-Selección e análise das distintas variables que interveñen na definición.
-Síntese e toma de decisións.
-Diversificación, aplicación d técnicas e procedementos para a resolución
de problemas.
-Verificación.
-Avaliación.


Epistemología da educación artística. -Modelos da función da arte.
-Modelos da educación artística.
-Teorias cognitivas e educación artística. 


Achegas da psicologia ao ensino das artes. -Teorias da aprendizaxe.
-Aprendizaxe da arte.
-Niveis do desenvolvemento cognitivo, do neno ao adolescente.
-Desenvolvemento da creatividade.
-Desenvolvemento da comprensión e a representación do espazo.
-Desenvolvemento da representación gráfica. 


Áreas de coñecemento para os ensinos artísticos. -Etapas na historia da arte.
-Etapas na historia da estética.
-Clasificación das distintas linguaxes artísticas.
-Clasificación dos distintos procedementos artísticos
-Interrelación entre as áreas. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 3 0 3


Sesión maxistral 5 0 5


Estudo de casos/análises de situacións 0 20 20


Seminarios 5 0 5


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10 10


Debates 5 0 5


Obradoiros 0 7 7


Traballos de aula 0 27 27


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 24 24
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Presentacións/exposicións 6 10 16


Proxectos 0 10 10


Observación sistemática 6 0 6


Cartafol/dossier 0 12 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, diagnostico
como punto de partida.
Presentación da materia e dos proxectos que se expoñen ao alumno. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices do traballo a desenvolver polo alumno. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise de contidos da materia, coa finalidade de interpretalos, esquematizarlos, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos e expor hipóteses . 


Seminarios Actividades enfocadas ao traballo sobre a creatividade, o proceso creativo,o proceso de
aprendizaxe e que permite enfocar os contidos da materia. Como complemento das clases teóricas. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Actividades de aplicación de coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentales relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma. 


Debates Charla aberta entre grupos de estudantes.
Centraranse os temas de contidos da materia, análise de casos, o resultado dos proxectos, análises
dun tema exposto previamente nunha lección maxistral. 


Obradoiros Actividades enfocadas a adquisición de coñecementos e habilidades a través da manipulación de
instrumentos sobre unha temática concreta . As actividades desenvólvense individualmente ou en
grupo dunha forma autónoma. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven proxectos na aula baixa as directrices e supervisión do profesor.
Este traballo realizásese dunha forma autónoma.


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Actividades nas que se formulan cuestións relacionadas coa planificación docente. Os alumnos
deben desenvolver as solucións adecuadas e concretas mediante os procedementos e técnicas
educativas. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte dos alumnos ante o docente e o grupo de compañeiros dun tema sobre a
materia ou dos resultados dun proxecto ou dun traballo realizado.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que estuden o proceso creativo, o proceso educativo e que permiten a
cooperación de varios alumnos cos seus distintos coñecementos e puntos de vista, traballando en
equipo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Proxectos Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 
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Presentacións/exposicións Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Obradoiros Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Debates Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Traballos de aula Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Cartafol/dossier Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumno ante o docente e o grupo de estudantes
dun tema sobre os resultados do traballo, pódese levar a cabo dunha
maneira individual ou en grupo. 


30
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Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


O como os alumnos desenvolveron as solucións adecuadas mediante
aplicación de técnicas e procedementos educativos para a realización dos
proxectos. 


10


Debates Nas charlas en grupo, observásense aos estudantes sobre como centran os
temas, a capacidade de análise de síntese e a forma de exposición. 


5


Observación sistemática Recompilásense datos sobre a actitude, a participación, a capacidade de
liderado, a empatía e entusiasmo cos compañeiros no traballo en grupo. 


5


Cartafol/dossier
Unha vez terminada cada experiencia, o alumno presentará un dossier no
que reflectirá o proceso creativo. 
Nestes documentos, poderemos valorar os traballos realizados polos
alumnos nas distintas actividades programadas: estudo e análise de
situacións, toma de decisións, talleres, proposta de traballo, programa de
avaliación e informe de efectividade da formulación deseñada. 
Valoraranse a estrutura, a secuencia e os recursos que se utilicen para
reflectir mellor o proceso. 
As ilustracións, a maquetación e a presentación de cada dossier teñen que
ser coherentes co contido, xa que son parte da comunicación de ideas. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria, poderanse presentar os alumnos que asistindo a clase, participado nas probas e entregado os
dossieres teña a presentación/exposición ou o portafolio/dossier insuficiente, nesta segunda convocatoria ten a
oportunidade de mellorar.


Bibliografía. Fontes de información 


Arnheim R., Consideraciones sobre la educación artística, Paidos, Barcelona1993


Ausubel Novak y Hanesian, Psicologia educativa. Un punto de vista cognoscitivo., Trillas, Mexico1983


Balada,M y Juanola,R, La educación visual en la escuela, Paidos, Barcelona 1987


Beljon J.J., Gramática del arte, Celeste ediciones, Madrid1993


Berger J., Modos de ver, Gustavo Gili, Barcelona 2000


Bruner J.S., El proceso mental en el aprendizaje, Narcea, Madrid 1987


Colectivo, Didáctica General, Anaya, Madrid 1985


Dondis A., La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili, Barcelona 1976


Eco U., Historia de la belleza, Lumen, Barcelona 2004


Edwards, B., Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Urano, Barcelona 1999


Eisner E., Educar la visión artística , Paidos, Barcelona 1987


Eisner E., Procesos gognitivos y curriculum, Martinez Roca, Barcelona1987


Freeland C., Pero ¿esto es arte?, Cátedra, Madrid 2004


Gadner H., Arte mente y cerebro, Paidos, Buenos Aires 1987


Hannoun, H., El niño conquista el medio, Kapelusz, Buenos Aires 1977


Hernández y Hernández, Jodar Minarro A. y Marin Viadel R., ¿Que es la educación artística, Sendai, Barcelona 1991


Holloway, G. E., Concepción en el espacio según Piaget, Paidos, Barcelona 1982


Kandinsky, la gramática de la creación, el futuro de la pintura, Paidos, Barcelona 1988


Kandinsky, De lo espiritual en el arte, Labor, Barcelona 1988


Lazotti Fontana, L., Comunicación visual en la escuela, G. Glli, Barcelona 1983


Lowenfeld, V., Desarrollo de la capacidad creadora, Kapelusz, Bueno Aires 1961


Marina J.A., La educación del talento, Ariel,Planeta, Barcelona 2010


Marina J.A., Teoria de la inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona 2007


Munari B., ¿Cómo nacen los objetos?, Gustavo Gili, Barcelona 1983


Neill, A. S., Hijos en libertad, Gedisa, Barcelona 1985


Novak, J. D., Teoria y práctica de la educación, Alianza, Madrid 1985


Read, H., Educación por el arte, Paidos, Barcelona 1982


Vygotski, L. S., La imaginación y el arte en la inancia, Akal, Madrid 1982


Vygotski L. S., Pensamiento y lenguaje, Pléyade, Buenos Aires 1977


Vygotski, L. S., Psicologia del arte, Barral, Barcelona 1972


Facilitásese aos alumnos distintos artigos, capítulos de libros, lexislación e web  a modo de documentación  para preparar
debates e os proxectos que teñen que realizar.
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise 


Materia Estratexias
Didácticas II:
Autoavaliación,
Crítica e Análise


     


Código P02M066V12244      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cabello Pérez, Paloma


Profesorado Cabello Pérez, Paloma


Correo-e pcabello@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


É imposible delimitar a acción creativa da acción educativa na formación de futuros profesionais dos ensinos
das Artes; Educación visual e plástica na ESO, Artes plásticas e cultura audiovisual en Bacharelato.


A intención desta Materia é dotar ao alumno Graduado, no itinerario de Artes do Máster de educación, de
procedementos e técnicas educativas, para a transmisión e acción educativa. Reflexionando no propio
proceso creativo, no proceso de aprendizaxe e na planificación das accións educativas no *ambito das Artes. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Capacitar un docente analítico, reflexivo y crítico en el ámbito de la Educación Artística. Saber estar / ser A37
A38
A39
A42
A43
A44
B2
B3


Valorar la capacidad artística (proceso creativo) como método de investigación y de
conocimiento.


saber
Saber estar / ser


A32
A36
A37
A38
A42
A43
A45
B2
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Conocer los diferentes campos del /saber y hacer/ que concurren en la Educación Artística. saber A32
A33
A34
A37
A38
A39
A43
A45
B1


Desarrollar la capacidad de comunicación verbal, (oral y escrita)npara la transmisión de
conocimientos.


saber
saber facer


A34
A39
A40
A42
A44
B1


Aplicar métodos, procedimientos y técnicas de la investigación y de la práctica artística, a
la planificación y diseño de proyectos, de estrategias y recursos educativos.


saber facer A36
A37
A38
A42
A43
A45
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Estudo dos curricula para a educación visual e
plástica en secundaria e cultura audiovisual e
plástica en bacharelatos no marco da lei vixente. 


-Competencias.
-Obxectivos.
-Contidos.
-Estratexias educativas. 


Procedementos e técnicas específicas para o
ensino das artes. 


-Obxectivos específicos, Taxonomía. 
-Contidos específicos,(historia, estética, linguaxe e procedemento). 
-Estratexias especificas, ( secuencia, recursos, tempo e avaliación). 
-Deseño de plans de acción para a educación visual e plástica da ESO. 
-Deseño de plans de acción para a cultura audio visual, debuxo artístico,
debuxo técnico e deseño nos bacharelatos. 


O estudo dos espazos para a educación visual e
plástica que non están regulados pola lei de
educación 


-Museos. 
-Fundacións. 
-Centros de cultura. 
-Centros sociais. 
-Asociacións. 
-Geriatria. 
Penais. 
Hospitais. 
Academias. 
-Formación empresas. 
-Extensión universitaria. 
-Actividades extraescolares. 


Deseño de recursos educativos -Recursos empíricos.
-Recursos icónicos.
-Recursos simbólicos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 3 0 3


Sesión maxistral 5 0 5


Estudo de casos/análises de situacións 0 20 20


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10 10


Debates 5 0 5


Seminarios 5 0 5


Obradoiros 0 7 7
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 24 24


Traballos de aula 0 27 27


Presentacións/exposicións 6 10 16


Proxectos 0 10 10


Observación sistemática 6 0 6


Cartafol/dossier 0 12 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e a reunir información sobre o alumnado, diagnostico
como punto de partida.
Presentación da materia e proxectos que se expoñen ao alumno. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices do traballo a desenvolver polo alumno 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise de contidos da materia, coa finalidade de interpretalos, esquematizarlos, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos e expor hipóteses . 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Actividades de aplicación de coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentales relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma. 


Debates Charla aberta entre grupos de estudantes. 
Centraranse os temas de contidos da materia, análise de casos, o resultado dos proxectos, análises
dun tema exposto previamente nunha lección maxistral. 


Seminarios Actividades enfocadas ao traballo sobre a creatividade, o proceso creativo,o proceso de
aprendizaxe e que permite enfocar os contidos da materia. Como complemento das clases teóricas. 


Obradoiros Actividades enfocadas a adquisición de coñecementos e habilidades a través da manipulación de
instrumentos sobre unha temática concreta . As actividades desenvólvense individualmente ou en
grupo dunha forma autónoma. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Actividades nas que se formulan cuestións relacionadas coa planificación docente. Os alumnos
deben desenvolver as solucións adecuadas e concretas mediante os procedementos e técnicas
educativas. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven proxectos na aula baixa as directrices e supervisión do profesor. 
Este traballo realizásese dunha forma autónoma. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte dos alumnos ante o docente e o grupo de compañeiros dun tema sobre a
materia ou dos resultados dun proxecto ou dun traballo realizado. 
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que estuden o proceso creativo, o proceso educativo e que permiten a
cooperación de varios alumnos cos seus distintos coñecementos e puntos de vista, traballando en
equipo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Proxectos Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.
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Presentacións/exposicións Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Obradoiros Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Debates Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Traballos de aula Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Cartafol/dossier Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumno ante o docente e o grupo de estudantes
dun tema sobre os resultados do traballo, pódese levar a cabo dunha
maneira individual ou en grupo. 


30


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


O como os alumnos desenvolveron as solucións adecuadas mediante
aplicación de técnicas e procedementos educativos para a realización dos
proxectos. 


10


Debates Nas charlas en grupo, observásense aos estudantes sobre como centran os
temas, a capacidade de análise de síntese e a forma de exposición. 


5


Observación sistemática Recompilásense datos sobre a actitude, a participación, a capacidade de
liderado, a empatía e entusiasmo cos compañeiros no traballo en grupo. 


5
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Cartafol/dossier Unha vez terminada cada experiencia, o alumno presentará un dossier no
que reflectirá o proceso creativo. 
Nestes documentos, poderemos valorar os traballos realizados polos
alumnos nas distintas actividades programadas: estudo e análise de
situacións, toma de decisións, talleres, proposta de traballo, programa de
avaliación e informe de efectividade da formulación deseñada. 
Valoraranse a estrutura, a secuencia e os recursos que se utilicen para
reflectir mellor o proceso. 
As ilustracións, a maquetación e a presentación de cada dossier teñen que
ser coherentes co contido, xa que son parte da comunicación de ideas. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria, poderanse presentar os alumnos que asistindo a clase, participado nas probas e entregado os
dossieres teña a presentación/exposición ou o portafolio/dossier insuficiente, nesta segunda convocatoria ten a
oportunidade de mellorar.


Bibliografía. Fontes de información 


Arnheim, R. , Consideraciones sobre la educación artística, Paidos, Barcelona 1993


Ausubel Novak y Hanesian, Psicologia educativa. Un punto de vista cognoscitivo, Trillas, Mexico1983


Balada,M y Juanola,R, La educación visual en la escuela, Paidos, Mexico1983


Beljon, J. J., Gramática del arte, Celeste ediciones, Madrid 1993


Berger, J., Modos de ver, Gustavo Gilli, Barcelona 2000


Bruner, J. S., El proceso mental en el aprendizaje, Narcea, Madrid 1987


Colectivo, Didáctica General, Anaya, Madrid 1987


Dondis, A., La sintaxis de la imagen, Gustavo Gilli, Barcelona 1976


Eco, U., Historia de la belleza, Lumen, Barcelona 2004


Edwards, B., Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Urano, Barcelona1999


Eisner, E., Educar la vision artística, Paidos , Barcelona 1987


Eisner, E., Procesos cognitivos y curriculum, Martinez Roca, Barcelona 1987


Freeland, C, Pero ¿esto es arte?, Cátedra, Madrid 2004


Gadner, H., Arte mente y cerebro, Paidos , Buenos Aires 1987


Hannon, H., El niño conquista el medio, Kapelusz, Buenos Aires 1977


Hernández y Henández, Jodar Minarro A. y Marin Viadel R., ¿Que es la educación artística?, Sendai, Barcelona 1991


Holoway, G. E., Concepción en el espacio según Piaget, Paidos , Barcelona 1982


Kandinsky, La gramática de la creación, Paidos , Barcelona 1988


Kandinsky, De lo espiritual en el arte, Labor, Barcelona 1988


Lazzotti Fontana, L., comunicación visual en la escuela, Gustavo Gilli, Barcelona 1983


Lowenfeld, V., Desarrollo de la capacidad creadora, Kapetusz, Buenos Aires 1961


Marina, J.A., La educación del talento, Ariel, Planeta, Barcelona 2010


Marina, J.A., Teoria de la inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona 2007


Munari, B., ¿Como nacen los objetos?, Gustavo Gilli, Barcelona 1983


Neill, A. S., Hijos en libertad, Gedisa, Barcelona 1985


Novak, J.D., Teoria y práctica de la educación, Alianza, Madrid 1985


Read, H., Educación por el arte, Paidos, Barcelona 1982


Vygotski, L.S., La imaginación y el arte en la infancia, Akai, Madrid1982


Vygotski, L.S., Pensamiento y lenguaje, Pléyade, Buenos Aires 1977


Vygotski, L.S., Psicologia del arte, Barral, Barcelona 1972


Facilitásese aos alumnos distintos artigos, capítulos de libros, lexislación e web  a modo de documentación  para preparar
debates e os proxectos que teñen que realizar.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
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Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo 


Materia Innovación e
Investigación na
Ensinanza
Secundaria:
Música e Debuxo


     


Código P02M066V12241      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a García González, Silvia


Profesorado Costa Vázquez, Luís
García González, Silvia
Paz García, Maria Begoqa


Correo-e silviagarcia@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias
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1. Identificar os problemas relativos á ensinanza e aprendizaxe da Educación Artística e a
Cultura Visual
2. Identificar as bases teóricas da Educación Artística como disciplina, os seus diferentes
enfoques innovadores e as súas lineas de investigación: finalidades, perspectivas e retos.
3. Estudar casos prácticos que amosen experiencias innovadoras sobre Educación Artística
e Cultura Visual na Educación Secundaria.
4. Analizar exemplos de traballos realizados en diferentes ámbitos de investigación:
profesorado, alumnado, recursos didácticos, etc., identificando os problemas de
investigación, o marco teórico, la metodoloxía de investigación, os resultados obtidos e as
conclusións e implicacións.
5. Saber investigar sobre a propia práctica para mellorala e contribuir ao desenvolvemento
da calidade da ensinanza. 
6. Deseñar estratexias metodolóxicas na ensinanza das Artes Plásticas, a Música e a
Cultura Visual.
7. Creación de recursos de apoio á investigación e a docencia para a ensinanza das Artes e
a Cultura Visual.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A2
A3
A4
A6
A7
A8
A12
A16
A17
A18
A21
A22
A23
A36
A38
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


1. El perfil del docente-investigador. 
2. Qué investigar y cómo afrontar una
investigación en el aula. 
3. Investigación-acción en la enseñanza artística. 
4. El contexto sociocultural como espacio de la
acción educativa. Estrategias de intervención. 
5. Perspectivas *actuáis en la Innovación e
Investigación didáctica en la Educación Artística. 
6. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación. 
7. El trabajo en equipo y la investigación en el
aula. 


Por qué y para qué investigar
Procesos y fases de la investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudo de casos/análises de situacións 8 32 40


Proxectos 8 32 40


Sesión maxistral 4 16 20


Presentacións/exposicións 2 8 10


Resolución de problemas e/ou exercicios 8 32 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudo de casos/análises
de situacións


Proxectos


Sesión maxistral


Presentacións/exposicións


Resolución de problemas
e/ou exercicios
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Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou exercicios


Estudo de casos/análises de situacións


Proxectos


Sesión maxistral


Presentacións/exposicións


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou exercicios A resolución de problemas traballarase no contexto do traballo de
investigación 


10


Estudo de casos/análises de situacións No estudo de casos buscaremos aqueles que se correspondan cos
intereses do alumnado 


15


Proxectos O traballo sobre o proxecto implica a entrega dun traballo escrito que
plantexa o proxecto de investigación 


50


Sesión maxistral Os contidos da sesión maxistral poranse en acción na elaboración do
traballo de investigación 


10


Presentacións/exposicións As presentacións pretenden poder comunicar ó grupo o
desenvolvemento do proxecto de investiación 


15


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
AA. VV. Revista Eufonía, nº 1, año 1, (1995). Barcelona, Graó.
BLAXTER, Loraine /Hughes Christina/Tight Malcolm (2008).Cómo se investiga.  Barcelona. Graó.
D. Efland, Arthur/ Freedman, Kerry/ Stuhr, Patricia (2003). La educación en el arte posmoderno. Barcelona. Paidós Arte y
Educación.


EISNER, Elliot W. (1995). Educar la visión artística. Barcelona. Paidós.


EISNER, E. (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona. Paidós.


ELLIOTT, J. (1977): La investigación- acción en educación. Barcelona. Paidós.


GARDNER, Howard (1994). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona. Paidós.
KAPROW, Allan (2007). La educación del des-artista. Madrid. Ardora.
LAFERRIÈRE, Georges (2001). Prácticas creativas para una enseñanza dinámica. La dramatización como herramienta
didáctica y pedagógica. Ciudad real. Ñaque ed.
MASLOW, H. Abraham (2008). La personalidad creadora. Barcelona, Kairós.


MARÍN, RICARDO (ED.) (2005). Educación en Investigación Artística. Granada. Universidad de Granada, Universidad de
Sevilla.


MARINA, Jose Antonio (1993).Teoría de la inteligencia creadora.  Barcelona. Anagrama.
 MARTINEZ Luisa Mª, GUTIÉRREZ Rosario, ESCAÑO Carlso (coord.) (2008). Nuevas propuestas de acción en Educación
Artística. Málaga.Universidad de Málaga.


 NOVAC, Joshep D. Y GOWIN, D. Bob (1988): Aprendiendo a aprender. Barcelona. Martínez-Roca.


PENNAC, Daniel (2009). Mal de escuela. Barcelona. De Bolsillo.
 


PÉREZ SERRANO, Mª Gloria (1990). Investigación-acción. Aplicaciones al campo social y educativo. Madrid, Dykinson.


Schafer, Murray (1969). El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires. Ricordi americana.


Schafer, Murray (1975):El rinoceronte en el aula. Buenos Aires. Ricordi Americana..


Small, Christopher (1989). Música. Sociedad. Educación. Madrid. Alianza editorial.


Recomendacións 
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V12301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas
realizada por el tutor a través:
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un
cuestionario (que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe
incluir, además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del
alumno correspondiente.
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento
de horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el alumno.
La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la memoria
desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa, contenido,
justificación y argumentación, competencias docentes y discentes implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V12401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Prácticas Externas/P02M066V12301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación
do programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias
acadadas polos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz
y Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters
Kluwer España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos
prácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
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MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.


PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.


SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.


Recomendacións 
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Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código P02M066V06102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a González González, Salvador Guillermo


Profesorado González González, Salvador Guillermo


Correo-e salva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.
Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.
O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
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persoalmente.
Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps), Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación., (2001),
Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A., Manual de Psicología de la Educación , (2002), Pirámide.


Mayer, R.E. , Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo., 2004, Pearson Prentice Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C., Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva , 2001, Alianza


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R., Desarrollo humano. , 2005, McGraw-Hill.


Santrock, J.W., Psicología del desarrollo., 2006, McGraw-Hill.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps) , Desarrollo psicológico y educación, 3. Trastornos del desarrollo y Necesidades
Educativas Especiales, 2001, Alianza


MANUAL DE REFERNCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código P02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas 


Materia Orientación Base
Legal,
Composición,
Planes e
Programas


     


Código P02M066V06105      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a de la Fuente Fernández, María Adoración


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración


Correo-e delafuente@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Atención á Diversidade e a súa Intervención 


Materia A Atención á
Diversidade e a
súa Intervención


     


Código P02M066V06252      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar


Profesorado Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar


Correo-e parrilla@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A diversidade do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria é para moitos profesores desta etapa
educativa unha preocupación principal. As razóns desta diversidade son múltiples: son distintas as orixes
sociais e culturais do alumnado, son diversas as capacidades persoais, os estilos de aprendizaxe, as
motivacións e expectativas para o estudo, os ámbitos socio-afectivos e o contexto familiar de procedencia...
Esta materia pon a énfase en como responder a esta diversidade dende o recoñecemento da diversidade e a
equidade como principios e valores educativos, situando no centro escolar, na aula e no sistema educativo o
punto de referencia para deseñar respostas e medidas que supoñan unha mellora da educación para todos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A6


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a
igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o
respecto aos dereitos humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a
construción dun futuro sustentable.


saber facer A7


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. saber A19


Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.


saber facer A22


Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo
a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de
aprendizaxe e convivencia.


saber facer A27


Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


Saber estar /
ser


A28


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1
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Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber B2


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios. saber B3


Contidos 


Tema  


1. A diversidade en educación. 1.1. Alumnado en situación de vulnerabilidade.
1.2. Abandono escolar, fracaso e desenganche. 


2. Análise das políticas e prácticas sobre a
diversidade: concepcións psicopedagóxicas,
éticas e sociais. 


2.1. Inclusión educativa: Orixe e sentido. Significado. 
2.2. Plans, medidas e programas de atención á diversidade. Principios,
medidas xerais e específicas. Medidas autonómicas. Estratexias de
elaboración, seguimento e avaliación. 


3. O traballo co profesorado e outros profesionais. 3.1. Niveis de actuación.
3.2. O desenvolvemento de proxectos de mellora educativa orientados á
equidade-
3.3 Estratexias e procesos de colaboración interprofesional e
interinstitucional. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 0 35 35


Presentacións/exposicións 3 8 11


Sesión maxistral 12 12 24


Traballos de aula 10 20 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías. 
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic. 
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula. 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado. 40


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados. 10


Sesión maxistral Resposta escrita a preguntas cortas sobre os contidos da materia. 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado en todas as probas indicadas.
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As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na
convocatoria de xullo.


O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia, cunha
valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias procedimentais mais
importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Master/P02M066V06401


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continua a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do alumnado
e para a avaliación, por parte dos docentes. 
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet. 
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación 


Materia A Convivencia
nos Centros de
Secundaria e o
Traballo dende
Departamento de
Orientación


     


Código P02M066V06253      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación


Coordinador/a Fernández Guerra, Ernesto


Profesorado Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e efguerra@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “ A convivencia nos centros de secundaria e o traballo desde o departamento de orientación”, está
integrada no módulo específico do Máster Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o estudiante –futuro
docente- ó tratar de responder a retos trascendentes que se dan habitualmente nos centros educativos e nas
propias aulas. Dada a complexidad que se produce sobre a convivencia escolar é preciso dotar de recursos e
asesorar aos docentes e ó demais persoal da comunidade educativa.
O incremento dos problemas de conduta nas laulas, a detección de situaciós de acoso e o deterioro do clima
educativo nos centros escolares promoveu, nos últimos anos, unha importante corriente de traballo para a
mellora da convivencia nos centros escolares.
Trataremos de formar nos fundamentos teóricos, legais e nos plans de actuación para a mellora da
convivencia e a aprendizaxe escolar de cada Comunidade e o coñecemento e formación para o desenrolo de
propostas de intervención aplicadas a: a mellora de sistema disciplinario (coa formación de equipos de
mediación e tratamiento de conflitos), a xestión dos problemas da aula, a optimización do proceso de
ensino-aprendizaxe (a través da Aprendizaxe Cooperativa) e a intervención individual (con actuacións
específicas para situacións de acoso e victimización). 
Pretendemos que esta aprendizaje potencie unha actitude colaborativa no ámbito da convivencia.
Trataremos de levar a cabo un enfoque preventivo e promotor dun clima escolar enriquecedor e estimulante
que facilite a adquisición de competencias e habilidades e a educación en valores.
Esta asignatura pretende facilitar a reflexión e análise crítico sobre os procesos de interacción e convivencia
na aula así como a aprendizaxe de técnicas e ferramentas de intervención psicosocial e titorial para o futuro
docente.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 
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 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe favorecedores da convivencia escolar. saber A7
B1
B3
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Informar e asesorar ás familias sobre diversas técnicas e estratexias favorecedoras da
convivencia e da resolución pacífica de conflitos.


saber
saber facer


A15
A30
B1


Coñecer as características dos estudantes, así como os procesos de interacción e
comunicación na aula e no centro que permitan a identificación e reflexión crítica sobre as
situacións conflitivas e a súa resolución.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A23
B1
B3


Coñecer e analizar diversos plans e proxectos relacionados coa convivencia escolar que
forman parte do proxecto educativo de centro, participando na súa definición e
desenvolvemento.


saber
saber facer


A27
B1


Adquirir experiencia na planificación, desenvolvemento e avaliación de programas para a
mellora da convivencia escolar.


saber
saber facer


A46
B3


Adquirir e poñer en práctica diversas estratexias e habilidades que permitan una
intervención axeitada para a resolución de conflitos de convivencia no contexto escolar:
habilidades de pensamento e de decisión, habilidades sociais, dinámica de grupos, xestión
democrática de normas, aprendizaxe cooperativo, mediación, negociación, educación
emocional, educación en valores, etc.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A8
A9
A26
A48
B1


Coñecer as características das familias e comprender a súa función educadora na
adquisición de competencias e aprendizaxe para a resolución pacífica de situacións
conflitivas.


saber A28
A29
B1
B3


Deseñar e realizar actividades formais que favorezan a aprendizaxe e as aportacións dos
estudantes, nun bó clima escolar.


saber facer
Saber estar /
ser


A10
A39
B3


Contidos 


Tema  


1.-Educación para a convivencia e a igualdade. 
2.-Análise da convivencia e a resolución de
conflitos 
3.-Problemas de adaptación e convivencia
escolar: Marxinación, absentismo, rexeitamento,
*inadaptación, violencia e acoso escolar. 
4.-Dinámica do grupo clase 
5.-Socialización e educación. 
6.-As relacións sociais no grupo clase, conduta
*prosocial e habilidades sociais. 
7.- Competencia emocional e social 
8.-O traballo cooperativo e a interacción social.
Técnicas de análises e dinamización *grupal. 
9.-O papel da familia en educación. Colaboración
coas familias de Educación secundaria. 
10.-Relación con outras institucións: servizos de
saúde, servizos sociais. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 10 15


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 5 5


Titoría en grupo 2 0 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 20 30


Traballos e proxectos 0 41 41


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 
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Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso.


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso.


Traballos e
proxectos


Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. 
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase coa presentación do programa da
materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).
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Descrición
xeral


A través desta materia se pretende aproximar ao alumnado aos modelos curriculares basados en
competencias, reflexionando sobre os cambios que se foron producindo nos sistemas educativos en torno ao
enfoque de competencias. Desde este marco, analizarase a importancia da incorporación das competencias
ao deseño curricular e a necesidade de adoptar diferentes estratexias para abordar o diagnóstico e a
evaluación das competencias curriculares nos centros educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CG-13) Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos
de mellora da calidade con aplicación aos centros de ensino


saber A13


(CE-G1) Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións saber A19


(CE-G2) Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber
saber facer


A20


(CE-G3) Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e
aptitudes intelectuais e emocionais.


saber facer A21


(CE-G4) Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a
estudantes con diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.


saber
saber facer


A22


(CE-G9) Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivencia.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27


(CE-E10) Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como
un procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.


saber
saber facer


A41


(CE-P1) Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias
correspondentes á especialización.


saber
saber facer


A46
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(CT-1) Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


Contidos 


Tema  


1. Que son as competencias curriculares?
Modelos educativos por competencias. 


2. Como traballar as competencias curriculares
na Educación Secundaria? 


3. Como avaliar por competencias. 


4. Propostas de mellora das compentecias. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


6 0 0 25 31


Traballos
tutelados


4 0 0 20 24


Sesión
maxistral


10 0 0 35 45


Horas totais E: 100


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Propoñerase nas clases diferentes exercicios para a súa resolución por parte do alumnado. 


Traballos tutelados Haberá que facer un traballo para a materia 


Sesión maxistral Os diferentes temas traballaranse nas sesións maxistrais, que terán carácter participativo 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


-Titorización presencial: no despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


-Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de exercicios ou do traballo, etc.


-Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais, envío
de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia e participación nas clases 20


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e da posta en
común (cando proceda), e entrega en prazo 


40


Traballos tutelados Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade, innovación,
actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe aprobarse cada unha das probas indicadas.


As actividades non realizadas y as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na


convocatoria de xullo.


Páxina 4 de 5







O alumnado non asistente deberá poñerse en contacto co profesorado da materia en horario de titorías.
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Recomendacións 


 
Outros comentarios
Recoméndase a asistencia habitual a clase e ás titorías.
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Descrición
xeral O marco legal do modelo organizativo e funcional da orientación educativa no noso país queda establecido


pola Lei Orgánica 2/2006 de Educación, LOE (2006). Esta Lei no seu artigo 1 apartado f), relativo aos
principios da educación, “establece a orientación educativa e profesional, como medio necesario para o logro
dunha formación personalizada, que priorice unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores”


Así mesmo, no seu artigo 91.d) “establece entre as funcións do profesorado, a orientación educativa,
académica e profesional do alumnado, en colaboración, no seu caso, cos servizos ou departamentos
especializados. Igualmente, no artígo 22 da LOE, considérase como principio xeral aplicable á Educación
Secundaria Obrigatoria a especial atención que se prestará á orientación educativa e profesional do
alumnado. 


Por último, no artigo 26, relativo aos principios pedagóxicos para esta etapa educativa, no seu apartado
cuarto establece que “corresponde ás Administracións educativas promover as medidas necesarias para que
a titoría persoal do alumnado e a orientación educativa, psicopedagóxica e profesional constitúan un
elemento fundamental na ordenación desta etapa.


Entendemos a orientación educativa como un proceso de axuda e/ou acompañamento continuo a todas as
persoas e en todos os aspectos, coa intención firme de potenciar o desenvolvemento integral do alumnado
ao longo de toda a vida.


Bisquerra (2004) define a orientación psicopedagógica como un proceso de axuda continua, a todas as
persoas, en todos os seus aspectos, cunha finalidade de prevención e desenvolvemento, mediante
programas de intervención educativa e social baseados en principios científicos e filosóficos.


Baixo este concepto de orientación psicopedagóxica reúnense as distintas manifestacións da orientación.
Podemos destacar:
A orientación académica é un proceso de axuda ao estudante para que sexa capaz de resolver os problemas
que a vida académica lle plantexa. Polo tanto, o proceso de axuda refírese sempre a situacións de axuda en
actividades escolares, e para que ao longo do seu recorrido pola escola realice eleccións de acordo cos seus
intereses, capacidades e coa súa situación persoal. O tipo de axuda que a orientación escolar ofrece
presenta características distintas segundo a idade e nivel do/al escolar.
A orientación profesional é un proceso de axuda ao suxeito para que sexa capaz de elexir e prepararse
axeitadamente para unha profesión ou traballo determinado, implica decisión, formación e a ubicación
profesional. Trata de integrar as esixencias persoais coas necesidades sociais.
A orientación persoal apunta cara a vida interior da persoa, cara a súa harmonía interior, equilibrio persoal,
coñecemento de sí mesmo, sen perder as perspectivas do seu entorno.


Polo tanto, a orientación académica e profesional é unha das áreas de interese prioritario da orientación
psicopedagóxica, e é moito máis que unha mera información. Trátase de preparar para a vida laboral desde
o sistema educativo, facendo tomar conciencia ao alumnado de que a profesión é un aspecto significativo da
vida dunha persoa. A finalidade da orientación académica e profesional é facilitar a toma de decisións de
cada estudante respecto do seu itinerario académico e profesional. En última instancia, se persigue que o
propio alumno/a tome as decisións; é decir, a AUTO-ORIENTACIÓN, aínda que neste proceso será moi
importante o asesoramento que poida prestar o profesorado, especialmente o titor/a, así como os seus
proxenitores e o orientador/a.


Os aspectos a desenvolver na orientación académico-profesional son os seguintes:
Coñecemento de sí mesmo: aptitudes, intereses, personalidade, valores, rendemento académico e estilo de
aprendizaxe.
Información académica e profesional: estrutura do sistema educativo, modalidades de bacharelato, ciclos
formativos, universidade, outras alternativas.
Optatividade: materias optativas e toma de decisións.
Proceso de toma de decisións: actitude, liberdade e responsabilidade, aceptar un risco de error.
Proceso de transición á vida activa: elaboración do currículum vitae e a entrevista persoal, aproximación ao
mundo laboral, técnicas de busca de emprego.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a competencia profesional que permita exercer actuacións que conduzan a unha
correcta orientación dos suxeitos que demanden ou necesiten esta intervención, tanto no
ámbito académico como no profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A8
A15


Coñecer os diferentes modelos de orientación aplicables tanto no campo académico como
profesional.


saber
saber facer


A1
A11


Deseñar o Plano de Acción Titorial (PAT) e o Plano de Orientación Académica e Profesional
(POAP) como parte integrante do proceso orientador e ser capaz de desenvolvelos e
avalialos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A3
A7
A11
A15
A16
B1
B2
B3
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Orientar e apoiar no proceso de toma de decisións vocacionais dos suxeitos que
demanden esa intervención.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A3
A11


Valorar os recursos técnicos, materiais e institucionais dispoñibles para o ejercizo da
Orientación Académica e Profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A25
A38
B1


Traballar cooperativamente cos outros estudantes na busca de información, organización
e preparación de materias en traballos de grupo.


saber facer
Saber estar / ser


B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


1. Bloque temático: Orientación académica e
profesional: aproximación teórica.


1.1. A orientación académico-profesional como concepto: definición,
principios, obxectivos e funcións.
1.2. Intervención en orientación académico-profesional como concepto..
1.3. Colaboración familia-escuela.
1.4. O consello orientador.
1.5. A formación na sociedade da información e do coñecemento. 


2. Bloque temático: Orientación académica y
profesional: aproximación práctica en la
educación secundaria.


2.1. El Plan de Acción Tutorial.
2.2. El Plan de Orientación Académica y Profesional.
2.3. El proceso de búsqueda activa de empleo.
2.4. La orientación académico-profesional no sexista. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 8 16 24


Traballos de aula 4 16 20


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


8 48 56


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presentará os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolverr. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recogida de intervencións e traballos prácticos 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este máster ten a modalidade de educación presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, polo menos, do 80 % estando admitido faltar o 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumplilos para ser calificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, arredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do máster para os exámenes oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Álvarez González, M. , Orientación profesional. , Barcelona: Cedecs Editorial., 1995


Álvarez González, M. y Bisquerra Alzina, R., Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias y recursos., Madrid: Wolters
Kluver España., 2012


Blasco Calvo, P. y Pérez Boullosa, A., Enfoques y aplicaciones prácticas en orientación y acción tutorial. , Valencia: Nau
Llibres., 2012


Bizquerra, R. (coord.), Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. , Barcelona: Praxis, 2000


Borrego, M. y Díaz, J., Orientación vocacional y profesional: materiales de asesoramiento para ESO y Bachillerato. , Madrid:
CCS, 2000


Coronado, A., Analiza, compara y decide : programa de orientación académica y profesional., Sevilla: Kronos., 2000


Fernández Gálvez, J. de D., La orientación educativa: claves de éxito profesional : buscando la magia del mago sin magia,
Granada: Grupo Editorial Universitario., 2005


García Mediavilla, L. y Martínez González, M. C., Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos., Madrid:
Dykinson., 2003


González Gómez. J. P., Orientación profesional., Alicante: Club Universitario, D. L., 2003


Grañeras Pastrana, M. y Parras Laguna, A. (coords.), Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y
nuevas perspectivas., Madrid: Ministerio de Educación, Política Socialy Deporte / CIDE., 2008
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Lopez Barajas, E., Estrategias de formación en el siglo XXI, Barcelona: Ariel., 2006


Martín, E. y Solé, I. (coord.), Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención., Barcelona: Editorial Graó, 2011


Nieto, J.M. y Botías, F., Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica., Barcelona: Ariel, 2000


Rodríguez Moreno, M. L., La orientación profesional, Barcelona: Ariel , 1998


Rodríguez Moreno, M. L., Cómo orientar hacia la construcción del proyecto profesional. , Bilbao: Desclée de Brouwer., 2003


Romero, S., De gira hacia el trabajo : programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida activa
para el final de la Educación Secundaria Obligatoria, Archidona: Aljibe, 2000


Sorando, J., La orientación vocacional: materiales de trabajo, Madrid: CCS., 2000


REVISTAS


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía; Revista de Orientación Educativa; Aula de Secundaria. Didáctica. Tutoría.
Gestión. Orientación. (Consultar: http:// dialnet.unirioja.es)


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar 


Materia A Innovación e a
Investigaicón
Educativa como
Factores para a
Mellora e o
Asesoramento
Escolar


     


Código P02M066V06107      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia
Martínez Figueira, María Esther
Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar
Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos dos
cidadáns e nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O Profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
encontrar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos
requirimentos sociais. Entre estes recursos e estratexias encóntranse a INNOVACIÓN e a INVESTIGACIÓN
DIDÁCTICA. Nela tratarase fundamentalmente de como atacar no centro e aula proxectos de innovación e
investigación didáctica. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


Páxina 1 de 6







 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación


saber facer
Saber estar /
ser


A12
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Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. Saber estar /
ser


A16


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber facer A40


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber
saber facer


A42


Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade


Saber estar /
ser


A43


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas
e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber
saber facer


A45


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


Contidos 


Tema  


Innovación educativa e desenvolvemento
profesional. 


- Marco teórico, profesional e legal da innovación educativa
- Pautas para a elaboración dos proxectos de innovación educativa
- O rol do orientador
Na análise das prácticas educativas
Na formación continua do profesorado
No liderazgo educativo
- Coñecemento de innovacións relevantes e actuais no ámbito da
orientación 


A investigación educativa - Modalidades principais da investigación educativa.
- A investigación-acción como instrumento de formación contínua e
desenvolvemento profesional do docente
- Deseño de proxectos de investigación
- Instrumentos de recollida de datos e avaliación: tipos e características
técnicas.
- Técnicas de análise en investigación e avaliación educativa.
- Coñecemento de investigacións relevantes no ámbito da orientación 


As TICs como instrumento de apoio á innovación
e investigación educativa 


- As TIC e o desenvolvemento da investigación educativa para orientar e
mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
- O uso de bases de datos como apoio á investigación e á innovación
educativa.
- Como citar e elaborar as referencias bibliográficas dos documentos
científicos de tipo educativo, lexislación, informes, etc. en soporte impreso
e electrónico.
- Ferramentas Web para a comunicación a colaboración e/ou o traballo en
equipo.
- Aplicacións telemáticas e recursos web para a orientación.
- Coñecemento de portais de orientación europeos. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos de aula 9 0 0 25 34


Prácticas en aulas de
informática


6 0 0 21 27


Traballos tutelados 0 0 0 48 48


Presentacións/exposicións 3 0 0 10 13


Sesión maxistral 12 0 0 16 28


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 
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Prácticas en aulas de
informática


Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas
en aulas de informática. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de informática Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Reflexión escrita sobre os contidos fundamentais da materia. Participación
activia nas clases maxistrais 


23


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula 24.5


Prácticas en aulas de informática Memorias de prácticas 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado 35


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados 7.5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado en todas as probas indicadas.


As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse
na convocatoria de xullo.


O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia,
cunha valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias
procedimentais mais importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.


Bibliografía. Fontes de información 


Bolívar, A. et al., La investigación biográfico-narrativa en educación, La Muralla, Madrid.


Contreras, J. y Pérez de Lara, N., Investigar la experiencia educativa, Morata, Madrid.


Jakku-Shivonnene, R. y Niemi, H., Aprender de Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador, MEC, Madrid.


Villar Angulo, L.M. et al., Creación de la excelencia en la Educación Secundaria, Pearson, Madrid.


Fullan, M., Los nuevos significados del cambio en la educación, Octaedro, Barcelona.


Carr, W. y Kemmis, S., Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado, Martínez


Roca, Barcelona.
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Master/P02M066V06401


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V06301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Formación Académica e Profesional/P02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/P02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/P02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Formación Académica e Profesional/P02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/P02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/P02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Prácticas Externas/P02M066V06301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V01101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todooalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisdarealización e entrega de tarefas ponderables.- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados na clase no momento oportuno. Énecesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostosanteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames
oficiais)sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos
ecompetencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y


valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables de
la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A13
A24


Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en relación
con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria.


saber A13
A24


Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. El sistema educativo. Los
agentes socioeducativos (educadores,
estudiantes, familia) y su evolución.


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. La Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral El profesorado presenta los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Páxina 5 de 7







Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20


Traballos de aula Recogida de intervenciones y trabajos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.


 


Bibliografía. Fontes de información 
  
Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Vázquez, V.; Escámez, J. y García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
  REVISTAS   Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital/ Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  
Cultura y Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de
Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la
Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense
de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V01102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais.
saber


saber A19
A20
A27


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais


saber facer A21
A42
A46
B1


Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.


 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V01103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber facer A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33
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Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.
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•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica. 


Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos principios
implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”. 


O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.


Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 
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 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 
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 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 


O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 
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Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 


Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 8 24 32


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Presentación da materia e exposición de contidos 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Outros comentarios e segunda convocatoria
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres.Para obter unha avaliación positiva é preciso
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares.O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.
O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente
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As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria 
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Titulacion Máster
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Formación
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Idioma Castelán
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Departamento


Coordinador/a Vázquez Dorrio, José Benito


Profesorado Castro Cerceda, María Luísa
Garrido González, Josefa
Vázquez Dorrio, José Benito


Correo-e bvazquez@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es/ 


Descrición
xeral


Esta materia encádrase no itinerario V02M066V01 (Ciencias experimentais: Bioloxía, Xeoloxía, Física e
Química) e ten como obxectivos esenciais dar a coñecer as solucións que actualmente a innovación no
aprendizaxe poden achegar ao campo das ciencias experimentais e proporcionar unha visión panorámica das
súas metodoloxías e ferramentas contemporáneas. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química. saber A1
A24
A34


Buscar, obter, procesar e comunicar información, transformala en coñecemento e aplicala aos
procesos de ensino e aprendizaxe nas materias de Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química.


saber
saber facer


A4
A33
A35
A36
A46
A47
B2


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade
de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos
dereitos humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun
futuro sustentable.


saber
saber facer


A7
A26
A32
A34
A35
B3
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Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer


A8
A33
A35
A36
A41
B2
B3


Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. saber facer A16
A35
A36
B3


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber
saber facer


A17
A26
A35
A36
B1
B3


Contidos 


Tema  


1.-Introdución 1.1.- Estado actual da educación científica: Informes
1.2.- Ciencia vs Ciencia Escolar
1.3.- Aprendizaxe formal vs informal
1.3.- Modelos de aprendizaxe
1.4.- Proxectos de investigación e innovación
1.5.- Relacións CTS-CTSA
1.6.- Relacións coa Historia da Ciencia 


2.- Análise de curriculums 2.1.- Lexislación
2.2.- Competencias, obxectivos, contidos e criterios de avaliación
2.3.- Materias
2.4.- Programación didáctica 


3.- Recursos convencionais 3.1.- Libros 
3.2.- Revistas especializadas
3.3.- Eventos
3.4.- Proxectos-Asociacións
3.5.- Web
3.6.- Medios audiovisuais
3.7.- Empresas material didáctico
3.8.- Museos interactivos 


4.-Actividades manipulativas: modelización,
virtualización e utilidade 


4.1.- Maxistrais
4.2.- Interactivas
4.3.- Indivualizadas
4.4.- Colectivas
4.5.- Concursos 


5.-Traballo científico aplicado a itinerarios
interactivos e pasivos 


5.1.- Traballo científico aplicado a itinerarios interactivos e pasivos
5.2.-Estratexias metodolóxicas para traballar na aula, no laboratorio e no
campo os conceptos científicos (competencias e alfabetización científicas)
5.3.- Uso crítico das TICs no deseño e desenvolvemento de itinerarios:
WebQuest, Wikis, Edublogs, ...
5.4.- Cómo traballar e relacionar conceptos biolóxicos con outras áreas de
coñecemento
5.5.- Debate sobre controversias socio-políticas / científicas e noticias de
prensa relacionadas co entorno científico-técnico, aplicado ao
desenvolvemento dos itinerarios ambientais
5.6.- Cómo promover o interese pola cultura científica: lecturas de
divulgación científica, foros de debate, xogos, etc
5.7.- Utilización de medios audiovisuais na docencia (creación propia e
comerciais): vídeos, películas, fotografía 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Saídas de estudo/prácticas de campo 2 4 6


Prácticas de laboratorio 6 30 36


Presentacións/exposicións 2 12 14
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Sesión maxistral 15 54 69


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Realizaranse actividades fora da aula co fin de deseñar un caso práctico. 


Prácticas de laboratorio As actividades desenvolveranse en grupos pequenos para traballar de forma multidisciplinar
diversas metodoloxías, aplicadas a un caso práctico. 


Presentacións/exposicións Os resultados do caso práctico serán presentados e debatidos na aula. 


Sesión maxistral Combinaranse as tradicionais clases maxistrais coa realización periódica de tarefas
individualizadas e/ou de pequeno grupo nun contorno de aprendizaxe mixta ou semipresencial, con
apoio da Plataforma de Teleformación TEMA da Universidade de Vigo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Saídas de estudo/prácticas de
campo


Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Prácticas de laboratorio Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Presentacións/exposicións Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Os temas 1 a 4 avaliaranse mediante avaliación continua con probas de
traballo escrito, escrito/oral e escrito/oral/experimental. Moitos dos traballos
presentados serán cualificados polo propio alumnado nun proceso de
avaliación por pares mediante unha rúbrica. Os criterios de cualificación
estarán ponderados entre a asistencia e participación (40%) e as mencionadas
tarefas de avaliación continua (60%). 


50


Saídas de estudo/prácticas de
campo


Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de campo serán avaliados
mediante a realización de exercicios aplicados á realización do traballo práctico
(avaliación baseada en problemas). 


20


Prácticas de laboratorio Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de laboratorio/gabinete serán
avaliados a través da presentación e defensa do traballo práctico realizado por
cada grupo, así como o debate final (avaliación baseada na aprendizaxe). 


15


Presentacións/exposicións Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de laboratorio/gabinete serán
avaliados a través da presentación e defensa do traballo práctico realizado por
cada grupo, así como o debate final (avaliación baseada na aprendizaxe). 


15


Outros comentarios e segunda convocatoria


Levárase a cabo unha avaliación continua baseada na asistencia ás clases maxistrais e na calidade dos resultados asociados
ás tarefas propostas que se realizarán esencialmente a través da plataforma TEMA da Universidade de Vigo. Se fora
necesario poderase realizar un exame complementario final tipo test con material empregado durante o curso e facilitado
polo profesorado. Moitos dos traballos presentados serán cualificados polo propio alumnado nun proceso de avaliación por
pares mediante unha rúbrica.


Nas prácticas de campo e laboratorio/gabinete a obxectivación da avaliación continua será feita mediante o uso de rúbricas,
que se publicarán na plataforma TEMA ao principio do curso co fin de que todos os alumnos coñezan os diferentes items e o
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valor outorgado a cada un deles.


No caso de que algún alumno non participe nas actividades de aula, campo ou laboratorio, nin se integre nalgún dos grupos
de traballo terá a opción a realizar unha proba final escrita que valerá o 100% da nota.


Na segunda convocatoria realizarase un exame final co material empregado durante o curso e facilitado polo profesorado.


As datas, horario e o lugar das probas de avaliación poderán consultarse na web do Máster: http://mpe.uvigo.es/


Tribunal extraordinario para 5ª, 6ª e 7ª convocatoria:


Presidente: José Benito Vázquez Dorrío


Secretaria: Mª Luisa Castro Cerceda


Vocal: Josefina Garrido González


 


Presidenta suplente: Mª Mercedes Álvarez Lires


Secretario suplente: Pedro Membiela Iglesias


Vocal suplente: Manuel Vidal López


Bibliografía. Fontes de información 


Caamaño A. (Coord.) (2011). Física y Química. Complementos de formación disciplinar, Barcelona, Ed. Graó. 1.
Caamaño A. (Coord.) (2011). Didáctica de la física y la química, Barcelona, Ed. Graó.2.
Caamaño A. (Coord.) (2011).  Física y Química. Investigación, innovación y buenas prácticas, Barcelona, Ed. Graó.3.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Didáctica de la biología y geología, Barcelona, Ed. Graó.4.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Biología y Geología. Complementos de formación disciplinar, Barcelona, Ed. Graó.5.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Biología y Geología.  Investigación, innovación y buenas prácticas, Barcelona, Ed. Graó.6.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
 
Outros comentarios
Esta materia é un complemento de formación (obrigatorio no itinerario V02M066V01 (Ciencias experimentais: Bioloxía,
Xeoloxía, Física e Química) do currículo do Mestrado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas) xeralista e práctico cuxos obxectivos esenciais son dar a coñecer as solucións que na
actualidade a innovación no aprendizaxe pode achegar ao campo das ciencias experimentais e proporcionar unha visión
panorámica das súas metodoloxías e ferramentas contemporáneas. 
Estes contidos facilitan unha base ampla de coñecementos que permite a adquisición posterior das necesarias destrezas e
habilidades teórico-prácticas relacionadas coas actuacións profesionais cun enfoque global dentro do campo do ensino da
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Bioloxía, da Xeoloxía, da Física e da Química na Educación Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato.
O desenvolvemento da materia combina actividades individuais, en pequeno grupo e en gran grupo e inclúe a realización de
tarefas relacionadas coas competencias académicas e profesionais.
Realizaranse actividades de diverso formato realizadas fora da aula como complemento das presentacións por parte do
profesor. É importante ler previamente o material proporcionado polo profesor e que está a disposición dos alumnos na
plataforma TEMA.
Levárase a cabo unha avaliación continua baseada na asistencia ás clases maxistrais e na calidade dos resultados asociados
ás tarefas propostas que se realizarán esencialmente a través da plataforma TEMA da Universidade de Vigo.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Elaboración de Unidades Didácticas 


Materia Elaboración de
Unidades
Didácticas


     


Código V02M066V01204      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Vidal López, Manuel


Profesorado Vidal López, Manuel


Correo-e mvlopez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CE-G4) Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a
estudiantes con diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes.


saber facer A1


(CE-G3) Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y
aptitudes intelectuales y emocionales.


saber facer A1
A2


(CE-G5) Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro,
abordar y resolver posibles problemas.


saber A3


(CE-G8) Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana. Saber estar /
ser


A26


(CE-G9) Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del
centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención
de problemas de aprendizaje y convivencia.


Saber estar /
ser


A27


(CE-G13) Conocer y aplicar recursos y estrategias de educación en el respeto y valor de la
diversidad lingüística y sus implicaciones educativas.


saber
saber facer


A25


(CE-E2) Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. saber A33


(CE-E6) Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. saber facer A37


(CE-E7) Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. saber A38


(CE-E9) Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.


saber facer A40


(CE-E10) Conocer estrategias y procedimientos de evaluación y entender la evaluación
como un procedimiento de regulación del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.


saber
saber facer


A41
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(CE-E11) Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la
especialización cursada.


saber
saber facer


A42


(CE-E13) Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias
de la especialización y plantear alternativas y soluciones.


saber
saber facer


A44


(CE-P1) Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber facer A46


(CE-P2) Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber
saber facer


A47


(CE-P3) Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima
que facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer A48


(CE-P4) Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a
partir de la reflexión sobre la práctica.


saber facer A49


(CT-1) Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales
y específicos, incluyendo el acceso por Internet.


saber facer B1


(CT-2) Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma
de decisiones.


saber facer B2


(CT-3) Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios saber facer B3


Contidos 


Tema  


(*)Diseño de unidades didácticas: referentes
básicos, tipos.
Elementos constituyentes de una unidad
didáctica.
Selección y secuenciación de objetivos y
competencias básicas.
Secuenciación de contenidos
Metodología de la enseñanza.
Diseño de actividades de aprendizaje.
Utilización de medios TICs para el apoyo de las
unidades didácticas.
Evaluación.
Atención a la diversidad


• Diseño de unidades didácticas: referentes
básicos, tipos.
• Elementos constituyentes de una unidad
didáctica.
• Selección y secuenciación de objetivos y
competencias básicas.
• Secuenciación de contenidos
• Metodología de la enseñanza.
• Diseño de actividades de aprendizaje.
• Utilización de medios TICs para el apoyo de las
unidades didácticas.
• Atención a la diversidad
• Evaluación.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos tutelados 40 0 0 30 70


Presentacións/exposicións 10 0 0 35 45


Sesión maxistral 5 0 0 0 5


Informes/memorias de
prácticas


0 0 0 30 30


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en pequeno grupo deseña e elabora unha unidade didáctica
segundo as directrices do profesor. Establécense periodicamente sesións de *tutoría, tanto na aula
como vía correo electrónico para liquidar calquera dúbida posible e tamén para supervisar o
avance do traballo realizado polos alumnos. 


Presentacións/exposicións As dúas últimas sesións da materia dedicaranse ás exposicións das diferentes unidades didácticas
elaboradas. Ademais, ao final de cada delas, realizarase unha valoración por parte de alumnos e
profesor da estrutura, contidos, actividades expostas, metodoloxía,… así como da propia defensa
da unidade didáctica exposta. 


Sesión maxistral Exposición por parte *do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices para o deseño e elaboración de unidades didácticas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos
tutelados


Nas diferentes sesións de *tutoría expostas periodicamente, tanto na aula como vía correo electrónico,
realizarase unha atención personalizada a cada alumno/grupo responsable de cada unidade didáctica
exposta.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións CRITERIOS AVALIACIÓN
&*lt;*br&*gt;Claridade e precisión da exposición.
&*lt;*br&*gt;Corrección lingüística e uso adecuado do vocabulario
&*lt;*br&*gt;Orixinalidade, organización e calidade do contido
&*lt;*br&*gt;Adecuación da presentación ao contido do informe escrito. 
&*lt;*br&*gt;Uso adecuado dos recursos informáticos.
&*lt;*br&*gt; 


40


Informes/memorias de prácticas - Boa *estructuración das partes da Ou.D.
&*lt;*br&*gt;- Obxectivos e competencias adecuados ás actividades expostas.
&*lt;*br&*gt;- Orixinalidade, desenvolvemento e interese das actividades
propostas. 
&*lt;*br&*gt;- Criterios de avaliación relacionados con obxectivos propostos
&*lt;*br&*gt;- Claridade de expresión e corrección lingüística
&*lt;*br&*gt;- Uso adecuado da bibliografía
&*lt;*br&*gt; 
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*Suances García, *L. (2009). Programación didáctica
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Descrición
xeral


A ciencia forma parte da cultura e caracteriza, en gran medida, a sociedade na que vivimos. O alumnado de
Educación Secundaria debe aprender as posibilidades de intervención no medio de maneira que se favoreza
a sostibilidade das formas de vida e do medio ambiente a través dun achegamento ao mundo físico e natural
e dunha interrelación coas outras áreas de coñecemento.


Trátase dun enfoque interdisciplinar de utilización da ciencia para formar á cidadanía. O alumnado deste
master, futuro persoal docente, debe promover unha educación científica que axude a pensar, a comunicarse,
a facer e a autorregularse, tendo como referente o establecido no currículo de Educación Secundaria da
Consellería de Educación da Xunta de Galicia.


A práctica docente e as liñas de investigación didáctica, neste campo, deben contemplar metodoloxías e
construcións conceptuais, procedementais e actitudinais, sempre en interacción e co horizonte do
desenvolvemento das competencias básicas, relativas a problemas globais de actualidade tales como os
referidos medio ambiente e ao desenvolvemento sostible.


Deste modo, partindo das metodoloxías propias da didáctica das ciencias, pódense utilizar os enfoques C-T-S,
os da construción do coñecemento arredor de problemas globais, os de alfabetización científica e técnica da
cidadanía, ou os da Educación en Ciencia Global: Débese incluír o tratamento da transversalidade, prestando
especial atención á igualdade entre homes e mulleres, dentro dun modelo integrador.


Neste curso continuarase coa experimentación do Proxecto de Innovación: "DESEÑO E IMPLANTACIÓN DE
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN GRAOS E POSGRAOS A TRAVÉS DA PLATAFORMA
TEMA: CUESTIONARIOS KPSI, RÚBRICAS E MAPAS CONCEPTUAIS EN FORMATO DIXITAL", consistente en: 
Neste marco proponse o deseño e implantación de procedementos que inciden no proceso de aprendizaxe
(avaliación formativa e formadora, na que o alumnado é corresponsable) a través dos seguintes
instrumentos: Cuestionarios ou formularios Knowledge and Prior Study Inventory (KPSI), Rúbricas ou matrices
de valoración e Mapas Conceptuais. Todos eles están inseridos na combinación entre o traballo cooperativo e
o individual, pois se ben os procesos de aprendizaxe teñen lugar socialmente, a aprendizaxe é individual. No
caso dos Mapas Conceptuais tamén se utilizan como probas de execución ou realización. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 
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 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 
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 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender e aplicar as finalidades da educación científica na educación secundaria,
distinguindo entre a ciencia das comunidades científicas e a ciencias escolar.


saber A1
A2
A5
A13
A14
A17
A19
A23
A24
B1


Manexar recursos didácticos para a elaboración de programacións e proxectos. saber
saber facer


A3
A4
A7
A21
A22
A27
A37
A38
A44
B1
B3


Interpretar, formular e representar fenómenos do medio, segundo a metodoloxía científica
axeitada.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A8
A9
A10
A18
A28
A32
A34
B2
B3


Adquirir unha formación docente en técnicas de traballo intelectual no manexo das fontes
básicas da materia, familiarizarse cos sistemas de organización bibliográfica e informativa
e potenciar o desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escrita para o ensino.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A12
A31
A35
A39
A40
A47
B1
B2
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Deseñar e avaliar actividades experimentais, coa utilización de equipamento didáctico das
aulas - laboratorio nos institutos de educación secundaria e nas saídas ao contorno.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A19
A20
A33
A41
A42
A43
A45
A46
A49
B2
B3


Integrar as tecnoloxías da información e da comunicación na ensinanza das ciencias. saber
saber facer


A3
A4
A7
A21
A31
A34
A35
A38
A40
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


A Didáctica das Ciencias Experimentais na
Educación Secundaria.


A alfabetización científica e a aproximación ao coñecemento científico.
A comprensividade nas ciencias experimentais. 


Educación científica e lexislación educativa. O currículo. As programacións. As unidades didácticas. Os proxectos.
Estilos cognitivos e de aprendizaxe. A competencias básica. 


Metodoloxías, estratexias e recursos para o
ensino das ciencias da natureza. 


O paradigma de observación, as ideas previas e as concepcións
alternativas.
Actividades experimentais, demostracións, simulacións.
Medios, recursos e equipamentos didácticos nas aulas - laboratorio. 


Autorregulación das aprendizaxes na educación
científica: procedementos e instrumentos de
avaliación. 


A resolución de situacións - problema pechados e abertos. Traballos
individuais e grupais. Análise dos resultados da ensinanza e da
aprendizaxe. Medidas cualitativas e cuantitativas: cualificación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 4 8 12


Seminarios 5 20 25


Obradoiros 4 8 12


Estudo de casos/análises de situacións 4 16 20


Presentacións/exposicións 1 10 11


Debates 1 10 11


Traballos de aula 2 4 6


Prácticas de laboratorio 2 4 6


Prácticas en aulas de informática 2 6 8


Traballos tutelados 1 15 16


Resolución de problemas e/ou exercicios 1 7 8


Actividades introdutorias 1 1 2


Probas de resposta longa, de desenvolvemento 1 5 6


Informes/memorias de prácticas 1 6 7


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición
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Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. O alumnado
tomará notas de aula e fará o desenvolvemento destes contidos ampliando aqueles aspectos máis
significativos. 


Seminarios Actividades de aula, enfocadas ao traballo en pequeno grupo, sobre un tema específico, que
permiten afondar ou complementar os contidos da materia formulados nas sesións maxistrais.
Serán empregados como complemento ás clases teóricas para propiciar o traballo colaborativo en
equipo. 


Obradoiros Actividades experimentais enfocadas á adquisición de coñecementos e habilidades manipulativas e
instrumentais sobre o equipamento e os recursos didácticos das aulas - laboratorio en educación
secundaria. O alumnado, coa asistencia específica por parte do profesor, formulará e desenvoverá,
individuailmente ou en pequeno grupo, as experiencias prácticas propostas. 


Estudo de casos/análises
de situacións


O profesor forumlara unha situación - problema da docencia práctica real na aula, e o alumnado, a
partir da súa análise,tratará de interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos
de solución. 


Presentacións/exposicións O alumnado, individualmente ou en pequeno grupo, fara a exposición ante o grupo - clase dun
tema sobre a temática da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto. 


Debates Charla aberta entre os membros do gran grupo - clase, coa participación de todos e cada un das
persoas alumnas, sobre un tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun
proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral. 


Traballos de aula Cada alumna e cada alumno desenvolve exercicios ou proxectos, na aula, baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas
do estudante. 


Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación docente dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa didáctica da materia obxecto de estudo.
Desenvolveranse na aula - laboratorio docente, con equipamento didáctico especializado. 


Prácticas en aulas de
informática


O alumnado, mediante o emprego dos seus ordenadores portátiles ou, de selo caso, cos equipos de
apoio da aula - laboratorio resolverá actividades de aplicación docente da coñecementos a
situacións de aula concretas, e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais
relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas mediante visulaizacións infográficas e
simulacións interactivas con software educativo. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual, elaborará un documento sobre a temática da materia ou
prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a procura e recollida
de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a toma de contacto e a reunir información sobre o alumnado; así como a
presentar a materia. O alumnado responderá a cuestionarios sobre cognicións previas sobre os
contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Actividades introdutorias Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación.


Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación. 
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Informes/memorias de
prácticas


Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias A análise das probas iniciais propias, por cada persoa alumna e a súa avaliación
fundamentada. 


10


Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


Todas as persoas alumnas realizarán individualmente unha proba escrita con
preguntas abertas, na que deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar
os coñecementos que teñen sobre a materia con respostas extensas; cara a
avaliar as competencias adquiridas que inclúen preguntas abertas sobre un
tema. 


50


Informes/memorias de
prácticas


A presentación dun caderno de aula, a xeito de informe - memoria co rexistro e
a análise de todas actividades realizadas ao longo do desenvolvemento da
materia. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Criterios principais de cualificación.


Estruturación coidada dos textos producidos e dos discursos formulados.


Pertinencia das actividades prácticas e das investigacións propostas e a súa aplicabilidade na aula-laboratorio, segundo a
etapa – curso destinada.


Estruturación comprensiva dos coñecementos da materia e das competencias da etapa educativa, relacionándoa coa futura
práctica docente.


Formación en técnicas de traballo intelectual e de habilidades experimentais que permitan manexar axeitadamente os
recursos y equipamentos didácticos das aulas-laboratorios dos centros educativos de secundaria.


O coñecemento de metodoloxía para a ensinanza das ciencias experimentais


Situacións singulares.


Aquelas persoas alumnas que non poidan asistir ás clases presencias, e teñan disculpa xustificada pola dirección do
mestrado, debrerán realiizar as seguintes accións:


1º)- Realizar un traballo de investigación sobre algúns dos ámbitos temáticos da materia, segundo proposta consensuada co
profesor, o que suporá o 50% da cualificación.
2º)- Realizar a proba presencial de resposta a prob a de resposta longa, de desenvolvemento; que representará o 50% da
cualificación.


Bibliografía. Fontes de información 


AGULAR, T (1999). Alfabetización científica y educación para la ciudadanía. Editorial Narcea. Madrid.
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ARCÁ, M.; GUIDONI, P. y MAZZOLI, P. (1990). Enseñar ciencia. Como empezar: reflexiones para una educación científica de
base. Ediciones Paidós. Barcelona.


ARIAS, A.; ARIAS, D.; NAVAZA, V. y RIAL, D. (2009). O traballo por proxectos en infantil, primaria e secundaria. Santiago de
Compostela: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia.


BELLOCH, M. (1984). Por un aprendizaje constructivista de las ciencias. Editorial Visor Libros. Madrid.


COLL, C. (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Ediciones Paidós. Barcelona.


DUSCHL, R. A. (1997). Renovar la enseñanza de las ciencias. Editorial Narcea. Madrid.


GÓMEZ, I.; JORBA, J. y PRAT, A. (2000). Hablar y escribir para aprender: uso de la lengua en situación de
enseñanza-aprendizaje desde las áreas curriculares. Madrid: Síntesis.


JORBA, J.; SANMARTÍ, N. (1996). Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de regulación contínua. Madrid: MEC.


NOVAK, J. D. Y GOWIN, D. B. (1988) Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca.


ONTORIA, A. y otros (1992). Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Editorial Narcea. Madrid.


ONTORIA, A. Y otros (1999). Potenciar la capacidad de aprender y pensar. Editorial Narcea. Madrid.


ONTORIA, A. Y otros (2006). Aprender con mapas mentales. Una estrategia para pensar y estudiar. Editorial Narcea. Madrid.


OSBORNE, R. Y FREYBERG, P (1991). El aprendizaje de las ciencias. Editorial Narcea. Madrid.


PERALES, F. J. y CAÑAL, P. (Dirs.), Didáctica de las Ciencias Experimentales. Marfil. Alcoy.


POZO, J. I. (1987). Aprendizaje de la ciencia y pensamiento causal. Editorial Visor Libros. Madrid.


PUJOL, R. M. (2007). Didáctica de las ciencias en la educación primaria. Madrid: Síntesis.


REID, D.J. Y HODSON, D. (1993). Ciencia para todos en secundaria. Editorial Narcea. Madrid.


SANMARTÍ, N. (2002). Didáctica de las ciencias en la Educación Secundaria Obligatoria. Síntesis. Madrid.


SHAYER, M. Y ADEY, P. (1986) La ciencia de enseñar ciencias. Desarrollo cognoscitivo y exigencias del curículo. Editorial
Narcea. Madrid.


Revista Enseñanza de las Ciencias (UAB).


Recomendacións 


 
Outros comentarios
O alumnado deberá explorar as direccións webs dos organismos oficias con competencias en educacación.


Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/web/normativa


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/profesorado.html


Unión Europea: http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm


Páxina 9 de 9







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Investigación e Innovación na Educación Secundaria 


Materia Investigación e
Innovación na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V01205      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Membiela Iglesia, Pedro


Profesorado González Fernández, Pio Manuel
Membiela Iglesia, Pedro
Serra Rodríguez, Julia Asunción


Correo-e membiela@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A12
A42


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación da acción investigadora ou
innovadora 


Planificación da acción investigadora ou innovadora 


Investigación-acción Investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40
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Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


20


Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
<br>12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información
sobre as experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


40


Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A12
A42


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación da acción investigadora ou
innovadora 


Planificación da acción investigadora ou innovadora 


Investigación-acción Investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40
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Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


20


Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
<br>12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información
sobre as experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


40


Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V01301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201
As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01202
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V01401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201
As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01202
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Prácticas Externas/V02M066V01301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V02101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Páxina 5 de 7







Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todooalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisdarealización e entrega de tarefas ponderables.- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados na clase no momento oportuno. Énecesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostosanteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames
oficiais)sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos
ecompetencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto igual ou
máis potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación cos
niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.
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Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución.


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presenta os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudos de caso e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolver. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recogida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


 


 


Bibliografía. Fontes de información 
  
Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Vázquez, V.; Escámez, J. e García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
  REVISTAS   Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital/ Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  
Cultura y Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de
Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la
Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense
de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
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Interuniversitaria/Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V02102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@vigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber
saber facer


A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes
Atención personalizada
Descrición
Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre
contidos e actividades da
materia
Avaliación 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V02103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Vigo): Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber
saber facer


A2
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber facer A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33
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Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.


•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados
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•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica.
Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos
principios implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla
consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”.
O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.
Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 
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 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 
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 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero 


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 


O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 


Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 
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Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


Traballos de aula 8 24 32


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos programados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres. Para obter unha avaliación positiva cómpre
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares. O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame. 
O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente.
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Otero Gutiérrez, Luis


Profesorado Otero Gutiérrez, Luis


Correo-e luisotero@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos básicos que describen e explican a práctica docente saber A2
A44


Analizar os modelos didácticos existentes desenvolvendo criterios persoais sobre os
diferentes modelos


saber facer A36
A42
B1


Abordar e aplicar as metodoloxías didácticas máis apropiadas en cada momento saber facer A37
A38
A42


Ser quen de elaborar actividades de ensinanza-aprendizaxe de acordo cos obxectivos e
criterios de avaliación propostos


saber facer A35
A45
A46


Ser quen de elaborar un modelo de avaliación para unha unidade didáctica. saber facer A39
A41
A45
A46


Ser quen de atopar, seleccionar e transformar recursos didácticos de diferente tipo saber facer A37
A38
B1
B3
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Elaborar actividades e tarefas de profesor e alumnado saber facer A37
A38
A45
B3


Coñecer a normativa sobre a organización dos departamentos. saber A13


Utilizar e valorar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados saber facer
Saber estar / ser


A40
B1
B3


Contidos 


Tema  


-Tecnología, ciencia y técnica, Historia de la
enseñanza de la tecnología, razones para la
introducción de la tecnología en el currículo de
secundaria.


-O curriculo: analise de obxectivos e
competencias


-Ensinanza e aprendizaxe: cómo se aprende.


-Actividades de ensinanza aprendizaxe.
Secuencias.


-Metodoloxía .Métodos didácticos.


-O método de proxectos como elemento
integrador.


-A programación didáctica, elaboración de
unidades didácticas.


-A avaliación en tecnoloxía: avaliación inicial,
técnicas e instrumentos de avaliación, avaliación
procesual e formativa, avaliación final.


-O profesor como investigador.


-A organización do departamento.


- Actualización de coñecementos e calidade de
ensinanza.
.. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 8 0 8


Sesión maxistral 10 0 10


Resolución de problemas e/ou exercicios 12 0 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Presentación de temas e traballos realizados seguidos ou precedidos de debate en pequeno ou
gran grupo 


Sesión maxistral Introducción ao cargo do profesorado do marco conceptual con propostas de debate sobre
supostos de situación de aula 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Elaboración de propostas de planificación, material e recursos para resolver diferentes problemas
da práctica docente. Os traballos poden adoptar diferentes formas: traballos escritos, publicacións
na rede ou presentacións. 


Atención personalizada 
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 Descrición


Resolución de problemas e/ou
exercicios O alumnado disporá dunha conta conta de correo a donde pode dirixirse para


consultar calquera dúbida e , eventualmente, concertar un contacto co profesor.


Presentacións/exposicións
O alumnado disporá dunha conta conta de correo a donde pode dirixirse para
consultar calquera dúbida e , eventualmente, concertar un contacto co profesor.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliaremos unha selección dos traballos escritos e ou publicados na rede
tendo en conta a búsqueda previa de información, a organización dos
contidos e o emprego de recursos multimedia 


40


Presentacións/exposicións Empregando unha rúbrica avaliaremos dúas presentacións (Unha de
grupo e outra individual) valorando a organización de contidos, a
claridade conceptual e o emprego de recursos multimedia
Mediante un formulario de autoavaliación valorarase o traballo en grupo 


40


Sesión maxistral Mediante un rexistro periódico valoraremos a participación nas actividade
de aula. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que teña que acudiir aos exames escritos por non reunir os requisitos de participacón e entrega de traballos
realizará unha proba que constará de unha parte escrita e unha breve intervención oral sobre os contidos da materia 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.●


De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008). Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y●


Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill●


Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria●


Lexislación do Bacharelato de Galicia●


Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest●


Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira●


Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira●


Electrotécnia Peter Bastión y otros. Akal●


Programación por competencias. Jesús Cabrerizo, Julia Rubio Roldán, Santiago Castillo Arredondo. Pearson●


DIDACTICA DE LA TECNOLOGÍA. David Cervera (coord). Ed. GRAÓ. 2010●


TECNOLOGÍA Investigación, innovación y buneas prácticas. David Cervera (coord) Ed. GRAÓ 2010●


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177●


Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178●


Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511●


Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454●


Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496●


Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907●


Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Qurriculum. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094●


Revista Complutense de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466





Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria 


Materia Tecnoloxía e
Informática para
o Profesorado de
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V02208      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OP 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Otero Gutiérrez, Luis


Profesorado Otero Gutiérrez, Luis
Pérez Rivadulla, José Antonio


Correo-e luisotero@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer as bases conceptuais e procedimentais dos curriculos s das materias englobadas
en Tecnoloxía e Informática


saber A32
A33
A35
B1


Manexar recursos de todo tipo para acceder a información e coñecementos actualizados
sobre as materias da especialidade


saber facer A4
A34
A35
A38
B1


Desenvolver unha actitude crítica fronte aos desenvolvementos curriculares elaborando
criterios persoais de valoración dos aspectos conceptuais, procedimentais e actitudinais


Saber estar /
ser


A28
A35
A43
A44
B3


Contidos 


Tema  
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1. Análise do currículo e recursos para a
aprendizaxe.
2. Materiais de uso técnico. Estruturas.
3. Máquinas e mecanismos. Electricidade e
electrónica.
4. Control automático e robótica. Neumática e
hidráulica.
5. Sistemas de comunicación: telefonía, radio e
TV
6. Tecnoloxía e sociedade
7. Manexo de simuladores: eléctricos,
electrónicos, mecánicos e neumáticos.
8. Hardware e sistemas operativos. Internet e
redes informáticas.
9. Seguridade cos equipos informáticos 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas en aulas de informática 5 25 30


Traballos tutelados 3 6 9


Presentacións/exposicións 5 30 35


Sesión maxistral 12 23 35


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas en aulas de
informática


Selección, manexo e avaliación de aplicacións de simulación relacionados cos temas da materia 


Traballos tutelados Realización de traballos fundamentalmente escritos: revisións bibliográficas, resumos , esquemas,
etc


Presentacións/exposicións Presentación de ponencias indiviudal ou en pequeno grupo con utilización de recursos multimedia 


Sesión maxistral Exposición a cargo do profesorado con propostas de debate e realización de actividades 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada farase fundamentalmente:
- ao longo das sesións presenciais sempre que sexa posible
- mediante a concertación de reunións individuais ou de pequeno grupo
- mediante comunicacións via correo electrónico ou outros medios telemáticos a concertar


Presentacións/exposicións A atención personalizada farase fundamentalmente:
- ao longo das sesións presenciais sempre que sexa posible
- mediante a concertación de reunións individuais ou de pequeno grupo
- mediante comunicacións via correo electrónico ou outros medios telemáticos a concertar


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Mediante un rexistro valoraremos a participación nos debates e outras
actividades 


15


Prácticas en aulas de informática mediante un traballo escrito ou publicado valoraremos a o coñecemento dos
simualdores e os criterios de selección 


25


Traballos tutelados Mediante un traballos escrito valoraremos a capacidad para estructurar
contidos das materias da especialidade 


30


Presentacións/exposicións Valoraremos neste apartado o manexo da expresión oral, os recursos
multimedia e a actitude fronte a comunicación 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a duas sesións.
- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.
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- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Bibliografía. Fontes de información 


O profesor facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das


actividades e traballos da materia. Na plataforma Faitic poderanse consultar diversos materias e axudas para o


desenvolvemento da aprendizaxe.


Ao longo do curso indicaranse materiais complementarios recomendados para a preparación da materia: libros, revistas e


páxinas web de libre acceso, etc.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


· Silva, F. (2005) Tecnología Industrial I. Madrid: McGraw-Hill.


· Val S., González J., Ibañez J., Huertas J.L., Torres S.. (2005). Tecnología Industrial II. Madrid: McGraw-Hill.


· Guash Vallcorba M.,.Borrego Roncal M, Jordan Arias J.. Electrotecnia. (2008). Madrid: McGraw-Hill.


· Vejo P.. Tecnología. (2006). Madrid: McGraw-Hill.


· García P., Ferro M., Ali I. (2008). Tecnología de la Información y la Comunicación. Madrid: Anaya


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


· Barón M. (2004) Enseñar y aprender tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


· Marpegán C.M., Mandón M.J., Pintos J.C. (2009). El placer de enseñar tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


· Abad J.J. (1997) Ciencia, tecnología y sociedad. Madrid: McGrawHill.


· Vazquez Alonso A. (2010) Didáctica de la Tecnología. Madrid. Síntesis


PAGINAS WEB


· Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad. http://www.revistacts.net/


· Recursos para las áreas de Tecnología ESO, Tecnología Industrial y Electrotecnia: http://www.areatecnologia.com/


· Fundación española para la Ciencia y Tecnología: http://www.fecyt.es/


· En los resúmenes de cada uno de los temas tratados en el programa (en Faitic), se incluyen una relación de páginas


web con contenidos relativos a dichos temas.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía 


Materia Organización da
Aula-Obradoiro
de Tecnoloxía


     


Código V02M066V02212      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rivadulla, José Antonio


Profesorado Pérez Rivadulla, José Antonio


Correo-e japriva@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


A materia de "Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía" plantéxase, neste master, como un
complemento específico de formación do futuro profesorado na área de Tecnoloxía da ESO, Tecnoloxía
Industrial, Electrotecnía e informática, que, proveniente de distintos ámbitos científicos e tecnolóxicos, deben
coñecer unha ampla variedade de contidos que se cursan nos respectivos ensinos da Educación Secundaria
e
Bacharelato, coa idea de potenciar nos futuros docentes as competencias necesarias para o
desenvolvemento da súa labor docente, e así ser capaces de deseñar e programar actividades e proxectos
propias desta materia. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contextualizar o currículo que se imparta no centro docente. 
saber
saber facer


A1
A5
A13
A19
A24
A29
A32
A35
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2. Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto en equipo como individuais adaptadas
a a diversidade do alumnado.


saber
saber facer


A2
A6
A8
A19
A21
A22
A25
A27
A31
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A45
B1
B2


3. Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención a equidade, educación
emocional e valores.


saber
saber facer


A3
A7
A9
A19
A20
A21
A26
A27
A28
A39


4. Adquirir estratexias para estimular o esforzo do alumnado e promover a súa capacidade para
aprender a aprender.


saber A2
A8
A12
A16
A17
A18
A19
A20
B3


5. Deseñar e realizar actividades formais e non formais que fagan do centro un lugar de
participación e cultura.


saber
saber facer


A3
A10
A11
A14
A16
A25
A30
A32
A39
B3


6. Elaborar actividades de formación aplicando diferentes metodoloxías. saber facer A2
A3
A4
A6
A10
A16
A21
A27
A38
A42
B1


7. Valorar a importancia dos orzamentos e aproveitamento dos recursos dipoñibles no
departamento.


saber A13
A17
A25
A31
A38
B2
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8. Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados. saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A25
A31
A35
A36
A37
A38
A40
A42
B1
B2
B3


9. Transmitir con precisión os coñecementos e ideas sobre o proceso de avalición
contemplando cada un dos seus aspectos.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A12
A15
A41
A45
B3


Contidos 


Tema  


1.- Recursos propios da aula taller 1.1. Normas de funcionamento: orden, seguridade e limpeza.
1.2. Aproveitamento do material.
1.3. Manexo correcto das ferramentas e útiles propios do taller. 


2.- Equipamentos específicos da área de
tecnoloxía.


2.1. Biblioteca de apoio
2.2. Equipamento informático e medios audiovisuais
2.3. Equipamentos eléctrico-electrónico
2.4. Equipamento mecánico
2.5. Manexo e uso das ferramentas
2.6. Utilización correcta dos medios de medida 


3.- Planificación e distribución dos espazos
operativos da aula taller.


3.1. Distribución da aula para a realización de traballos individuais.
3.2. Distribución da aula para a realización traballos en equipo.
3.3. Manexo dos medios audiovisuais e informáticos. 


4.- Desenvolvemento do traballo na aula taller 4.1. Planificación,e desenvolvemento de actividades utilizando o método e
observación.
4.2. Planificación e desenvolvemento de proxectos.
4.3. Interacción entre os diferentes bloques de contidos. 


5.- Uso e mantemento da ferramenta en función
do seu manexo( manual,automático) e a súa
constitucións(mecánica, eléctrica, pneumática
etc).


5.1. Manexo das diferentes ferramentas.
5.2. Medidas de seguridade a nivel individual e colectivo. 


6.- Uso mantemento dos equipos de medición,
control e informáticos.


6.1. Uso correcto dos equipos de medición. 
6.2. Instrumentos de medida.
6.3. Procesos de medida.
6.4. Rexistro sistemático das medidas obtidas.
6.5. Interpretación dos resultados.
6.6. Cálculo de magnitudes básicas.
6.7. Uso de escalas, a lectura e interpretación de gráficos.
6.8. Comparación entre resultados obtidos por cálculo. 


7.- Medidas e seguimento da seguridade e
hixiene no traballo .


7.1. Medidas de seguridade na utilización das ferramentas de traballo.
7.2. Utilización dos medios de protección.
7.3. Repercusión ambiental da actividade tecnolóxica.
7.4. Fomento de actitudes responsables de consumo racional. 
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8.- Planificación e desenvolvemento de
habilidades e técnicas de traballo. 


8.1. Elaboración de documentación para o desenvolvemento de
actividades propias da aula taller de Tecnoloxía.
8.2. Propostas e avaliación.
8.3. O traballo manual como factor de desenvolvemento persoal do
alumno.
8.4. Métodos de traballo na aula-taller. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Prácticas de laboratorio 20 0 3 60 80


Presentacións/exposicións 7 0 4 28 35


Sesión maxistral 3 0 2 6 9


Traballos e proxectos 0 0 0 15 15


Observación sistemática 0 0 0 1 1


Resolución de problemas
e/ou exercicios


0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas de laboratorio Desenvolvemento de proxectos técnicos relacionados cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual das memorias técnicas dos proyectos realizados. 


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.


Prácticas de laboratorio A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.
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Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Observación sistemática A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Resolución de problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas de laboratorio - Asistencia regular a clase.
- Puntualidade.
- Axustase a temporalidade prevista.
- Utilización da terminoloxía axeitada
- Aplicación de ferramentas TIC
- Manexo de técnicas e métodos da especialidade.
- Tratamento e profundidade dos contidos teóricos aplicados a
práctica.
- Emprego axeitado de termos relacionados coa materia.
- Entrega en prazo das actividades.
- Traballo en equipo
- Contempla as normas de seguridade
- Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller
- Organización, división do traballo.
Cualificación de 1 a 5. 


50


Presentacións/exposicións - Exposición de forma ordenada
- Orixinalidade nas presentación
- Aplicación de ferramentas TIC
- Manexo de técnicas innovadoras
- Utilización da terminoloxía axeitada.
- Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Traballos e proxectos - Estructura interna do documento.
- Tratamento dos contidos.
- Emprego axeitado de termos técnicos. 
- Orixinalidade.
- Presentación.
- Entrega en prazo das actividades.
- Traballo en equipo.
- Contempla as normas de seguridade.
- Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller.
- Traballos e memorias presentados das actividades propostas.
Cualificación de 1 a 5. 


30


Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de propostas teóricas relacionadas cos contidos da
materia. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria
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-
Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a
asistencia a clase e a realización do traballo para a avaliación
continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido
faltar ata 20% das sesións presenciais. 


-
Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán
comunicados polas profesoras na clase e é necesario cumprilos para
ser cualificados na avaliación continua.


-
O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá
unha proba escrita na data que marque o calendario do mestrado para
os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba
escrita suporá o 100% da puntuación e terá preguntas
de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da
materia. 


Bibliografía. Fontes de información 


Carrasco, J. B., Una didáctica para hoy., Madrid, 2004


Martín-Moreno, Organización y dirección de centros educativos, Madrid, 2010


Sevillano, M. L., Didáctica en el siglo XXI, Madrid, 2005


Consellería de Educación e Ordenación Universitaría, Lexistación da educación secundaria e obrigatoria., , 


Consellería de Educación e Ordenación Universitaría , Lexislación do Bacharelato de Galicia, , 


José A. Fidalgo y otros , Tecnología industrial, Everest, 


J. Campos, I. Doñate y otros. , Electrónica analóxica, Rodeira, 


M. Bencini, I. Doñate y otros. , Electrónica dixital básica, Rodeira, 


Peter Bastión y otros. , Electrotécnia, Akal, 


Mª Julia Roldán Arredondo y otros. , Programación por competencias, formación y práctica. , Pearson, 


Antonio Domínguez y otros. , Problemas y cuestiones de tecnología industrial., Averroes, 


Aula Abierta., http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177, , 


Aula de Innovación Educativa. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178, , 


Contextos Educativos. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328, , 


Cuadernos de Pedagogía. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378, , 


Escuela Abierta. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511, , 


Educación XX1. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454, , 


Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica., http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496, , 


Estudios Sobre Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907, , 


Praxis Educativa. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117, , 


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066, , 


Qurriculum. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094, , 


Revista Complutense de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127, , 


Revista de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159, , 


Revista Iberoamerica de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466, , 


Revista REEA , http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm, , 


Banco de imaxes e sons do MEC., http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/, , 


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria, http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/, , 


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria.,
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA, , 


, http://www.tecnologiafacil.net/news.php, , 


, http://www.areatecnologia.com/, , 


, http://www.portaleso.com/, , 


Espazo Abalar: , https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/, , 
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O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais 


Materia Deseño de
Investigacións e
Propostas
Innovadoras en
Ciencias
Experimentais


     


Código V02M066V02206      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fernández, Pio Manuel


Profesorado González Fernández, Pio Manuel
Serra Rodríguez, Julia Asunción
Yebra Ferro, Miguel Ángel


Correo-e pglez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente
correspondente.


saber A1


Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos.


saber A2


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A3


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas
á diversidade dos estudantes.


saber facer A6


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber facer A8


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar
de participación e cultura na contorna no que está situado.


saber facer A10
A12


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas
educativas novas ou pouco coñecidos.


saber facer A18
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Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber facer A42


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos,
incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber B3


Contidos 


Tema  


1. Análise crítica do desempeño da docencia e
das boas prácticas. Papel do profesor de ciencias
experimentais. Profesor investigador en acción. 


1. Análise crítica do desempeño da docencia e das boas prácticas. Papel
do profesor de ciencias experimentais. Profesor investigador en acción. 


2. Avaliación dos procesos educativos en ciencias
experimentais: metodoloxía e técnicas básicas. 


2. Avaliación dos procesos educativos en ciencias experimentais:
metodoloxía e técnicas básicas. 


3. Identificación de problemas relativos á
ensinanza e aprendizaxe das ciencias
experimentais. 


3. Identificación de problemas relativos á ensinanza e aprendizaxe das
ciencias experimentais. 


4. Deseño, desenvolvemento e avaliación de
investigacións para resolver problemas de
aprendizaxe das
ciencias experimentais.


4. Deseño, desenvolvemento e avaliación de investigacións para resolver
problemas de aprendizaxe das
ciencias experimentais.


5. Investigación, innovación e as boas prácticas. 5. Investigación, innovación e as boas prácticas. 


6. O profesor innovador en ciencias
experimentais. 


6. O profesor innovador en ciencias experimentais. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


5 0 2 10 15


Estudo de
casos/análises
de situacións


5 0 6 30 35


Traballos de
aula


5 0 4 20 25


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Exposición de temas pertinentes a ensinanza das ciencias experimentais facendo
fincapé nas actividades innovadoras 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise e desenvolvemento de traballos para estudantes de secundaria 


Traballos de aula Traballos de investigación orientados a secundaria e bacharelato.
Proxectos innovadores


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Exposición de temas pertinentes a ensinanza das ciencias
experimentais facendo
fincapé nas actividades innovadoras 


40


Traballos de aula Deseño de investigacións e innovacións para secundaria e bacharelato.
Preparación de


probas e enquisas orientadas aos estudantes en materias de ciencias


experimentais 


30
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Estudo de casos/análises de situacións 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais


e axudas para o desenvolvemento da aprendizaxe.


 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,


Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Recomendacións 
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Descrición
xeral


O concepto de innovación está asociado á introdución de algo novo capaz de producir unha mellora.
Concretamente a innovación educativa implica accións vinculadas con actitudes e procesos de investigación
para a solución de problemas que comportan un cambio na práctica educativa. Así, a innovación educativa
impulsa á investigación-acción tanto para a produción de coñecementos como para as experiencias
concretas de acción.


Dentro deste marco os contidos desta materia buscan promover actitudes positivas para que o educador
exerza como axente reflexivo e crítico, capaz de proxectar a innovación docente e a investigación educativa
na mellora da súa propia práctica. Neste camiño, a práctica educativa baseada na investigación-acción debe
integrar no docente tres roles fundamentais: o de investigador, observador e mestre; dándose para iso tres
elementos básicos: (1) o compromiso de pór sistematicamente en cuestión o ensino impartido por un mesmo
como base de desenvolvemento, (2) o compromiso e a destreza para estudar o propio modo de ensinar e (3)
o interese por cuestionar e comprobar a teoría na práctica mediante o uso de devanditas capacidades. Deste
xeito búscase o desenvolvemento de propostas educativas válidas que respondan á realidade e que
permitan innovar e mellorar a práctica docente a través da investigación no aula.


Outro aspecto de vital importancia é a utilización das novas tecnoloxías da información e a comunicación
(TICs) como ferramentas no proceso de innovación e investigación educativa. Estas novas tecnoloxías están
posibilitando que a cidadanía poida acceder a unha maior cantidade de información de forma rápida e, xa
que logo, os centros educativos teñen que preparar ao seu alumnado para, non só acceder á información,
senón tamén saber "crear" coñecemento baseado en devandita información. Deben saber filtrar, seleccionar,
valorar, criticar, refugar, utilizar adecuadamente... devandita información, á que teñen acceso desde os seus
postos educativos. E todo este proceso vai levarlles a unha preparación imprescindible para o seu futuro na
sociedade na que nos atopamos. Trátase, con iso, de propiciar a creación de "novas contornas de ensino e
aprendizaxe", para cambiar os papeis tradicionais de profesorado e alumnado, facendo das TIC non só un
recurso didáctico máis, senón un instrumento valioso para a formación do alumnado. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 
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 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 
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 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A4
A12
A16
A18
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Investigación científica e educativa. 
Innovación no ensino das ciencias. 


• O profesor como investigador. 
• O alumno como investigador. 
• Metodoloxías e técnicas básicas de investigación. 
• Tipos de deseños de investigación. 
• Investigación-acción. 


• Motivación e transversalidade.
• Planificación da acción innovadora 
• Posibilidades das novas tecnoloxías e os medios 
• Novas estratexias (literatura, arte e teatro) 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10.5 10.5


Titoría en grupo 2 4 6


Obradoiros 2 6 8


Traballos tutelados 3 7.5 10.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 12 12


Sesión maxistral 4 8 12


Traballos e proxectos 2 6 8


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición
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Presentacións/exposicións Los alumnos y alumnas realizarán en esta actividad la presentación de trabajos en base al trabajo
autónomo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Los alumnos y alumnas invertirán una importante cantidad de horas en la utilización de las TIC
para realizar trabajos prácticos 


Titoría en grupo Consiste en la tutorización en grupos reducidos durante la realización de las distintas actividades
que se diseñaran a lo largo del curso 


Obradoiros Actividades prácticas de caracter presencial en base a las directrices expuestas por el docente en
el aula 


Traballos tutelados Trabajos a realizar por los estudiantes bajo la tutorización del docente 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Bajo las bases trasladadas por el docente, el estudiante abordará de forma autónoma la resolución
de ejercicios propuestos 


Sesión maxistral Lección impartida por el docente con el objetivo de trasladar las bases teóricas indispensables para
abordar cada bloque temático 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Prácticas autónomas a través de
TIC


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Titoría en grupo A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Obradoiros A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,
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Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións -Claridade expositiva e capacidade de transmisión das ideas principais do
traballo.
- Capacidade de síntese.
- Presentación multimedia.
- Creatividade e innovación.


25


Prácticas autónomas a través de TIC - Aportacións persoais innovadoras. 20


Obradoiros - Grado de implicación e participación.
- Aportacións persoais innovadoras.


15


Traballos tutelados Aspectos formais da presentación:
- Estruturación e expresión escrita.
- Integración de contidos.


20


Traballos e proxectos Aspectos formais da presentación:
- Estruturación e expresión escrita.
- Integración de contidos.


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Bisquerra R, (2004) Metodología de la investigación educativa; Madrid: UNED.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,


Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-
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Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010
Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/ 
EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm 


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V02301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Vigo): Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V02401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Vigo): Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101
Prácticas Externas/V02M066V02301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
<div>- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todoo</div><div>alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisda</div><div>realización e entrega de tarefas ponderables.</div><div>- Os prazos de entrega das actividades,
traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É</div><div>necesariorespetalos estrictamente para ser
cualificados na avaliación continua.</div><div>- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os
parámetros expostos</div><div>anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais)</div><div>sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e
profundización dos coñecementos e</div><div>competencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una
ponderación de 10 puntos (100% da nota final).</div>


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Sistema Educativo e Educación en Valores 


Materia Sistema
Educativo e
Educación en
Valores


     


Código V02M066V06104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a


Profesorado Fernández González, María Reyes
Pereira Domínguez, María Carmen
Seoane Pérez, Emilia
Vieites García García, Manuel F.


Correo-e


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V06102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais.
saber A19


A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
A48
B3
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Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
saber
saber hacer


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 


2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


Páxina 2 de 7







 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33


Páxina 4 de 7







Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.
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•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos 


Materia Aprendizaxe e
Ensinanza dos
Módulos das
Familias
Profesionais do
Sector Servizos


     


Código V02M066V06226      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Martínez Méndez, Manuel


Profesorado Martínez Méndez, Manuel
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e elmanu@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A transmisión da cultura é un dos aspectos máis importantes e máis preocupantes para unha sociedade. Do
que falamos é da tarefa de pasar, dunhas xeracións a outras, o coñecemento acumulado: saberes e técnicas,
valores e crenzas, coñecementos, modos, maneiras, costumes, etc. Cumpre esta tarefa unha dobre misión:
socializar aos novos membros dunha comunidade e garantir que os coñecementos non se perdan e
contribúan ao mantemento da sociedade no futuro.
Canto máis complexa sexa unha sociedade máis se complica, á súa vez, a maneira de transmitir a cultura.
Aínda que as sociedades teñen multitude de mecanismos para educar, necesitan estruturar, ordenar,
planificar en definitiva, as fórmulas adecuadas para facer realmente efectiva esa tarefa.
Nunha sociedade como a nosa, existen responsables, en distintos niveis, do sistema educativo. Estes deben
tomar unha serie de decisións, deben decidir que coñecementos transmítense, de que maneira, en que
lugares e momentos, quen están preparados para comunicalos, etc. Deben decidir tamén como se acredita a
adquisición deses coñecementos e como se atende ás diferenzas entre o suxeitos obxecto da educación. 
Todo iso no seu ámbito de actuación: O goberno do Estado, as Comunidades Autónomas nas súas
competencias, os centros educativos e o profesorado.
As e os docentes necesitan, como calquera outro profesional, planificar a súa actividade. Esta planificación
resulta imprescindible, por unha banda, para cumprir co estipulado por instancias superiores e
contextualizalo na nosa contorna, e, por outro, para afastarse do intuicionismo e do activismo. É o que
denominamos planificación didáctica, que incluiría a programación didáctica e a programación de unidades
didácticas, polo profesorado para a súa tarefa cotiá.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 
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 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os ciclos formativos relacionados coas familias profesionais do sector primario,
secundario e sector servizos.


saber A1
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Analizar os currículos dos títulos formativos dos sectores primario, secundario e sector
servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A32
A33
B1
B3


Desenvolver os diferentes apartados que compoñen unha programación didáctica e as
súas unidades didácticas


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A32
A33
A34
A35
A36
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Elaborar e defender unha programación didáctica cos módulos dos sectores primario,
secundario e servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A7
A46
A47
B3


Elaborar varias unidades didácticas e defender unha delas relacionada cos módulos dos
sectores primario, secundario e servizos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Os ciclos formativos relacionados coas diferentes
familias profesionais. 


Ciclos formativos das familias do sector primario e secundario e do sector
servizos 


Os documentos curriculares como punto de
partida da actividade docente 


Estructura dos títulos de FP
Transición LOXSE a LOE 


As programacións didácticas: estructura, deseño
e confección. 


Marco legal
Contexto socioeconómico.
Metodoloxía
Avaliación
Atención á diversidade.
Educación en valores. 


Estructura, deseño e confección das unidades
didácticas 


Planificación de obxectivos e tarefas.
Criterios e instrumentos de avaliación. Mínimos
Tarefas do profesorado asociadas a cada actividade 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 15 0 0 35 50


Resolución de problemas
e/ou exercicios


6 0 0 20 26
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Proxectos 35 0 0 170 205


Presentacións/exposicións 3 0 0 15 18


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en FAITIC. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo completamente un mínimo de 5
unidades didácticas. 


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha das súas unidades didácticas 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Proxectos Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Presentacións/exposicións Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía didáctica do módulo. 0


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en
FAITIC. 


0


Resolución de problemas e/ou exercicios vRealizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 20


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo
completamente un mínimo de 5 unidades didácticas. 


50


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha
das súas unidades didácticas 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


 Para acollerse á avaliación continua anteriormente detallada será necesario asistir ás clases alomenos un 80% do tempo
presencial. Esta avaliación continua realizarase en base aos seguintes criterios:


1.Participación nas actividades orais e realización escrita de cuestións e exercicios propostos na aula (2)


2.Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


 


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


 


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


 


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


Páxina 5 de 8







 


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


 


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


 


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


 


h) Seguimento e avaliación da PD


 


i) Avaliación inicial


 


j) Medidas de reforzo educativo.


 


k) Educación en valores


 


l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


3.Calidade das unidades didáctica elaboradas (2)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


 


b) Contidos detallados das UDs


 


c) Criterios e instrumentos de avaliación


 


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


 


4.Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima nos apartados 3,4,5 anteriormente expostos para poder optar
a unha avaliación positiva.


Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia p


erde o dereito á avaliación continua 


e será avaliado en base aos seguintes criterios:
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Criterios principais de cualificación


Tipo de instrumento/proba e  (Ponderación)


*Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


 


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


 


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


 


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


 


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


 


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


 


h) Seguimento e avaliación da PD


 


i) Avaliación inicial


 


j) Medidas de reforzo educativo.


 


k) Educación en valores


 


l) Actividaes complementarias e extraescolares


 


m) Soporte da programación e corrección do formato


*Calidade das unidades didáctica elaboradas (1)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


 


b) Contidos detallados das UDs


 


c) Criterios e instrumentos de avaliación


 


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade
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*Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


*Exame tipo test de 30 cuestións relacionadas cos contidos desenvoltos nas sesións lectivas (3)


 


Pregunta correctas....Cualificación


0.......................................0


1 a 4..................................1


5 a 8..................................2


9 a 12 ...............................3


13 a 17...............................4


18 a 20...............................5


21 a 22...............................6


23 a 24...............................7


25 a 26...............................8


27 a 29...............................9


 30....................................10


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima en cada un dos apartados anteriormente expostos para poder
optar a unha avaliación positiva.


  O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria e deba acudir á segunda
convocatoria, deberá realizar as actividades pendentes de superación.
  No caso de alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua e deba acudir á segunda convocatoria, esta terá a mesma
estructra que no caso de perda do dereito á avaliación continua e deberán realizarse as partes pendentes de superación.


  Gardaranse as cualificacións positiva acadadas na primeira convocatoria que se promediarán coas obtidas nesta segunda,
de acordo coas porcentaxes descritas anteriormente.


Bibliografía. Fontes de información 


Muro Jimenez, J.M., Programación y unidades didácticas en Formación Profesional, 2008, MAD


, www.edu.xunta.es/fp, , 


, https://www.educacion.gob.es/iceextranet/, , 


Normativa de lexislación relativa á FP, que estará dispoñible na plataforma virtual FAITIC


Recomendacións 
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Materia A Formación
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Código V02M066V06225      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Profesorado Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e mmeruendano@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39


(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13
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(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


 


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/
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Recomendacións 


 
Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación na
Formación
Profesional


     


Código V02M066V06227      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Sarmiento Campos, José Antonio


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Alvarez Lires, Francisco Javier
González González, Salvador Guillermo
Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e sarmiento@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da materia. saber
saber facer


A42


Demostrar , dun xeito crítico e construtivo, o coñecemento sobre o desenvolvemento do
E-A na materia a través do emprego de prácticas modelo e de procesos de orientación.
Todo iso dentro dun modelo de busca da excelencia.


saber A22
A43


Identificar e resolver problemas de E-A. saber
saber facer


A44


Indagar, chegar a asimilar e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e
avaliación educativas, e chegar a deseñar e, xa que logo, desenvolver proxectos de
innovación, investigación e avaliación.


saber
saber facer


A45
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Utilizar fontes de coñecemento, tanto primarias como secundarias e de diferente natureza
e soportes.


saber
saber facer


B1


Saber traballar de xeito óptimo e construtivo en entornos cooperativos e
pluridisciplinarios


saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción. 


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe.


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe.


5. A función investigadora do persoal docente de
FP.


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 25 37


Resolución de problemas e/ou exercicios 7 10 17


Traballos de aula 5 8 13


Debates 2 2 4


Estudo de casos/análises de situacións 0 15 15


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 3 60 63


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... Pode realizarse a través de plataformas de contidos como FAITIC 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución e posterior presentación de situacións problemáticas e prácticas
propostas polo profesorado ou suxeridas polo alumnado. 


20


Traballos de aula Guía de exercicios e/ou plataforma dixital FAITIC para a súa presentación.
Neste epígrafe valórase a asistencia activa ás clases 


20


Estudo de casos/análises de
situacións


Lectura e posterior análise de forma individual e/ou grupal de artigos e outro
tipo de documentación 


10


Traballos e proxectos Memoria do proxecto e, de se-lo caso, defensa oral 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia dun mínimo do 80% ás sesións, ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva, sobre os parámetros expostos anteriormente, e teña
presentado o proxecto de innovación educativa e/ou investigación), poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada
no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará baseada na
rigorosidade e afondamento nos coñecementos e competencias acadadas polo alumnado na materia e terá una ponderación
de 5 puntos (50% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V06301
Traballo Fin de Master/V02M066V06401


 
Outros comentarios
Esta materia ten un carácter marcadamente propedéutico con respecto as prácticas externas ou practicum que o alumnado
realizará unha vez rrematada a parte específica e, asemade, co traballo de fin de grao que terá que render e defender para
acadar o mestrado.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V06301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 


Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a través:


- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que incluya el
desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además, una hoja de
firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno correspondiente.


- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos/V02M066V06226
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V06102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V06103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V06227
A Formación Profesional/V02M066V06225
Orientación e Función Titorial/V02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V07101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
&lt;div&gt;- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todoo&lt;/div&gt;&lt;div&gt;alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20%
das horas) ademaisda&lt;/div&gt;&lt;div&gt;realización e entrega de tarefas ponderables.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Os prazos
de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno.
É&lt;/div&gt;&lt;div&gt;necesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostos&lt;/div&gt;&lt;div&gt;anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na
rigurosidade e profundización dos coñecementos e&lt;/div&gt;&lt;div&gt;competencias acadadaspolos alumnos/as na
materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).&lt;/div&gt;


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto igual ou
máis potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación cos
niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.
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Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución.


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presenta os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudos de caso e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolver. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
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Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la
Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense
de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
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Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V07102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN
1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores,
teorías 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Páxina 4 de 6







Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V07103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A13
A21
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30
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Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33


Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:
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•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.


•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.


Bibliografía. Fontes de información 


CANTÓN MAYO, I. y PINO JUSTE, M.R., Diseño y desarrollo del curriculum. , Alianza editorial., 2011


ANTÚNEZ, S. Y GAIRÍN, J., La organización escolar. Práctica y fundamentos. , GRAO, 1996


BANDEZ ÁNGEL, J. (2000). Programación de Unidades didácticas según ambientes de aprendizaje. Barcelona: Inde.


BARBERA ALBALAT, V. (1999). Normas para la elaboración del Proyecto Curricular. Madrid: Escuela Española.


BARGHOUSE, T. y WOODS, D. (2001). Cómo mejorar los centros educativos. Madrid: La Muralla.


BARKLEY, E.F.(2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo: manual para el profesorado universitario. Madrid: Morata.


CANTÓN MAYO, I. (2000). Las organizaciones escolares: hacia nuevos modelos. Buenos Aires: Fundec.


CANTÓN MAYO, I. (2004). Planes de mejora en los centros educativos. Málaga: Aljibe.


DE LA TORRE, S. (1993). Didáctica y currículum. Madrid: Dykinson.


DÍAZ ALCARAZ, F. (2002). Didáctica y currículo. Un enfoque constructivista. Ediciones de la Universidad de Castilla-la
Mancha.


FEITO ALONSO, A. (2000). Los retos de la escolaridad obligatoria. Barcelona: Ariel.


FUEGUEL, C. (2000). Interacción en el aula. Estudio de casos. Madrid: Escuela Española.


GALLEGO CODES, J. (2002). Enseñar con estrategias. Desarrollo de habilidades en el aprendizaje escolar. Madrid: Pirámide.


GONZÁLEZ GONZÁLEZ, M. T. (1998). Modelos teóricos de Organización Escolar. Murcia: DM.


GONZÁLEZ GONZÁLEZ. M.T. (2003). Organización y Gestión de Centros Escolares. Madrid: Prentice-Hall.


GONZÁLEZ GONZÁLEZ. M.T., NIETO J.M. y PORTELA A. (2003). Organización y Gestión de Centros Escolares: dimensiones y
procesos. Madrid. Pearson  Educación, S.A.


HERRERA LARA, J.A.; MANJÓN, D. G.; VIDAL J. G. (2005). Guía para elaborar programaciones y unidades didácticas en
educación secundaria. Instituto de Orientación Psicológica. EOS.


LORENZO, M. (1995). Organización escolar. La construcción de la escuela como ecosistema. Madrid: Ediciones Pedagógico.


MARHUENDA, F. (2000). Didáctica general. Madrid: Ed. de la TorreÁLVAREZ, L. ET AL. (1995). Proyecto Educativo, Proyecto
Curricular, Programación de aula. Madrid: S.M.


MEDINA RIVILLA, A. y SALVADOR MATA, F. (Coords.) (2002).  Didáctica general. Madrid: Prentice Hall.


MENA MERCHAN, B. (2002). La programación, la unidad didáctica como base de la programación en el aula. Salamanca:
Asociación Pedagógica Gabriel y Galán.
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MORENO OLMEDILLA, J.M. (2004). Organización y Gestión de centros educativos. Madrid: UNED.


MUÑOZ REPISO, M. (2000). La mejora de la eficacia escolar. Un estudio de casos. Madrid: MEC.


MUÑOZ REPISO, M. (2003). Mejorar procesos, mejorar resultados en educación. Madrid: MEC.


RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L. (2004). La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del
profesor. Málaga, Aljibe.


VARIOS  (2008). Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid:
McGraw-Hill Interamericana de España.BOLIVAR, A. (2000). Los centro educativos como organizaciones que aprenden.
Madrid: La Muralla


VILLA SÁNCHEZ A. (coord.) (2004). Dirección para la innovación: Apertura de los centros a la sociedad del conocimiento.
Bilbao: ICE de la Universidad de Deusto.


VV.AA. (2008). Programación y Unidades Didácticas en Formación Profesional. Sevilla: Ed. MAD.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
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Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario 


Materia Aprendizaxe e
Ensinanza dos
Módulos das
Familias
Profesionais do
Sector Primario e
Secundario


     


Código V02M066V07228      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Martínez Méndez, Manuel


Profesorado Martínez Méndez, Manuel
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e elmanu@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A transmisión da cultura é un dos aspectos máis importantes e máis preocupantes para unha sociedade. Do
que falamos é da tarefa de pasar, dunhas xeracións a outras, o coñecemento acumulado: saberes e técnicas,
valores e crenzas, coñecementos, modos, maneiras, costumes, etc. Cumpre esta tarefa unha dobre misión:
socializar aos novos membros dunha comunidade e garantir que os coñecementos non se perdan e
contribúan ao mantemento da sociedade no futuro.
Canto máis complexa sexa unha sociedade máis se complica, á súa vez, a maneira de transmitir a cultura.
Aínda que as sociedades teñen multitude de mecanismos para educar, necesitan estruturar, ordenar,
planificar en definitiva, as fórmulas adecuadas para facer realmente efectiva esa tarefa.
Nunha sociedade como a nosa, existen responsables, en distintos niveis, do sistema educativo. Estes deben
tomar unha serie de decisións, deben decidir que coñecementos transmítense, de que maneira, en que
lugares e momentos, quen están preparados para comunicalos, etc. Deben decidir tamén como se acredita a
adquisición deses coñecementos e como se atende ás diferenzas entre o suxeitos obxecto da educación. 
Todo iso no seu ámbito de actuación: O goberno do Estado, as Comunidades Autónomas nas súas
competencias, os centros educativos e o profesorado.
As e os docentes necesitan, como calquera outro profesional, planificar a súa actividade. Esta planificación
resulta imprescindible, por unha banda, para cumprir co estipulado por instancias superiores e
contextualizalo na nosa contorna, e, por outro, para afastarse do intuicionismo e do activismo. É o que
denominamos planificación didáctica, que incluiría a programación didáctica e a programación de unidades
didácticas, polo profesorado para a súa tarefa cotiá.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 
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 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os ciclos formativos relacionados coas familias profesionais do sector primario,
secundario e sector servizos.


saber A1
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Analizar os currículos dos títulos formativos dos sectores primario, secundario e sector
servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A32
A33
B1
B3


Desenvolver os diferentes apartados que compoñen unha programación didáctica e as
súas unidades didácticas


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A32
A33
A34
A35
A36
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Elaborar e defender unha programación didáctica cos módulos dos sectores primario,
secundario e servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A7
A46
A47
B3


Elaborar varias unidades didácticas e defender unha delas relacionada cos módulos dos
sectores primario, secundario e servizos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Os ciclos formativos relacionados coas diferentes
familias profesionais. 


Ciclos formativos das familias do sector primario e secundario e do sector
servizos 


Os documentos curriculares como punto de
partida da actividade docente 


Estructura dos títulos de FP
Transición LOXSE a LOE 


As programacións didácticas: estructura, deseño
e confección. 


Marco legal
Contexto socioeconómico.
Metodoloxía
Avaliación
Atención á diversidade.
Educación en valores. 


Estructura, deseño e confección das unidades
didácticas 


Planificación de obxectivos e tarefas.
Criterios e instrumentos de avaliación. Mínimos
Tarefas do profesorado asociadas a cada actividade 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 15 0 0 35 50


Resolución de problemas
e/ou exercicios


6 0 0 20 26
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Proxectos 35 0 0 170 205


Presentacións/exposicións 3 0 0 15 18


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en FAITIC. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo completamente un mínimo de 5
unidades didácticas. 


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha das súas unidades didácticas 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Proxectos Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Presentacións/exposicións Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía didáctica do módulo. 0


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en
FAITIC. 


0


Resolución de problemas e/ou exercicios vRealizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 20


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo
completamente un mínimo de 5 unidades didácticas. 


50


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha
das súas unidades didácticas 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


 Para acollerse á avaliación continua anteriormente detallada será necesario asistir ás clases alomenos un 80% do tempo
presencial. Esta avaliación continua realizarase en base aos seguintes criterios:


1.Participación nas actividades orais e realización escrita de cuestións e exercicios propostos na aula (2)


2.Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.
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h) Seguimento e avaliación da PD


i) Avaliación inicial


j) Medidas de reforzo educativo.


k) Educación en valores


l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


3.Calidade das unidades didáctica elaboradas (2)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


b) Contidos detallados das UDs


c) Criterios e instrumentos de avaliación


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


4.Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima nos apartados 3,4,5 anteriormente expostos para poder optar
a unha avaliación positiva.


Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia p


erde o dereito á avaliación continua 


e será avaliado en base aos seguintes criterios:


Criterios principais de cualificación


Tipo de instrumento/proba e  (Ponderación)


*Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


h) Seguimento e avaliación da PD


i) Avaliación inicial


j) Medidas de reforzo educativo.


k) Educación en valores
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l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


*Calidade das unidades didáctica elaboradas (1)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


b) Contidos detallados das UDs


c) Criterios e instrumentos de avaliación


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


*Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


*Exame tipo test de 30 cuestións relacionadas cos contidos desenvoltos nas sesións lectivas (3)


Pregunta correctas....Cualificación


0.......................................0


1 a 4..................................1


5 a 8..................................2


9 a 12 ...............................3


13 a 17...............................4


18 a 20...............................5


21 a 22...............................6


23 a 24...............................7


25 a 26...............................8


27 a 29...............................9


 30....................................10


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima en cada un dos apartados anteriormente expostos para poder
optar a unha avaliación positiva.


  O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria e deba acudir á segunda
convocatoria, deberá realizar as actividades pendentes de superación.
  No caso de alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua e deba acudir á segunda convocatoria, esta terá a mesma
estructra que no caso de perda do dereito á avaliación continua e deberán realizarse as partes pendentes de superación.


  Gardaranse as cualificacións positiva acadadas na primeira convocatoria que se promediarán coas obtidas nesta segunda,
de acordo coas porcentaxes descritas anteriormente.


Bibliografía. Fontes de información 


Muro Jimenez, J.M., Programación y unidades didácticas en Formación Profesional, 2008, MAD


, www.edu.xunta.es/fp, , 


, https://www.educacion.gob.es/iceextranet/, , 
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Normativa de lexislación relativa á FP, que estará dispoñible na plataforma virtual FAITIC


Recomendacións 
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Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Profesorado Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e mmeruendano@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39
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(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13


(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/


Recomendacións 
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Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación na
Formación
Profesional


     


Código V02M066V07227      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Sarmiento Campos, José Antonio


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Alvarez Lires, Francisco Javier
González González, Salvador Guillermo
Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e sarmiento@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da materia. saber
saber facer


A42


Demostrar , dun xeito crítico e construtivo, o coñecemento sobre o desenvolvemento do
E-A na materia a través do emprego de prácticas modelo e de procesos de orientación.
Todo iso dentro dun modelo de busca da excelencia.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A22
A43


Identificar e resolver problemas de E-A. saber
saber facer


A44


Indagar, chegar a asimilar e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e
avaliación educativas, e chegar a deseñar e, xa que logo, desenvolver proxectos de
innovación, investigación e avaliación.


saber
saber facer


A45


Páxina 3 de 7







Utilizar fontes de coñecemento, tanto primarias como secundarias e de diferente natureza
e soportes.


saber
saber facer


B1


Saber traballar de xeito óptimo e construtivo en entornos cooperativos e pluridisciplinarios. saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción. 


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe.


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe.


5. A función investigadora do persoal docente de
FP.


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 25 37


Resolución de problemas e/ou exercicios 7 10 17


Traballos de aula 5 8 13


Debates 2 2 4


Estudo de casos/análises de situacións 0 15 15


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 3 60 63


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral...Pódense realizar a través de plataformas virtuais 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos de aula
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución e posterior presentación de situacións problemáticas e prácticas
propostas polo profesorado ou suxeridas polo alumnado 


20


Traballos de aula Guía de exercicios e/ou plataforma dixital FAITIC para a súa presentación .
Neste epígrafe valórase a asistencia activa ás clases 


20


Estudo de casos/análises de
situacións


Lectura e posterior análise de forma individual e/ou grupal de artigos e outro
tipo de documentación 


10


Traballos e proxectos Memoria do proxecto e, de sé-lo caso, desfensa oral. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia dun mínimo do 80% ás sesións, ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva, sobre os parámetros expostos anteriormente, e teña
presentado o proxecto de innovación educativa e/ou investigación), poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada
no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará baseada na
rigorosidade e afondamento nos coñecementos e competencias acadadas polo alumnado na materia e terá una ponderación
de 5 puntos (50% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V07301
Traballo Fin de Master/V02M066V07401


 
Outros comentarios
Esta materia ten un carácter marcadamente propedéutico con respecto as prácticas externas ou practicum que o alumnado
realizará unha vez rrematada a parte específica e, asemade, co traballo de fin de grao que terá que render e defender para
acadar o mestrado.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V07301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario/V02M066V07228
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V07102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V07103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V07227
A Formación Profesional/V02M066V07225
Orientación e Función Titorial/V02M066V07101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V07104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V07401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario/V02M066V07228
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V07102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V07103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V07227
A Formación Profesional/V02M066V07225
Orientación e Función Titorial/V02M066V07101
Prácticas Externas/V02M066V07301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V07104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V08101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barreira Arias, Alberto José


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e abarreira@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Traballos e proxectos 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a


temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,


ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.


Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá unha ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.
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SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229●


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187●


Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804●


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


• Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.
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Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Páxina 5 de 7







Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


 


Bibliografía. Fontes de información 


LIBROS


Camps, Victoria (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


Caride, José A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.


Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


Colom, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


Delors, Jacques (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.


Esteve, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


Penac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


Puig, José Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
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Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.


Vázquez, Victoria; Escámez, Juan y García, Rafaela (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia:
Brief.


REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V08102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)La presente materia tiene un carácter básico y común para todas las especialidades del postgrado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Se sitúa en el
primer cuatrimestre del primer curso y facilita la comprensión de las claves del desarrollo humano y los
cambios que tienen lugar en los procesos físicos y psicológicos (cognición, lenguaje, personalidad, etc.) en el
período de la adolescencia. Estos conocimientos son fundamentales en la formación de docentes de la etapa
secundaria ya que representan una herramienta indispensable para poder contribuir al desarrollo de los
adolescentes a través de una idónea planificación de sus procesos de aprendizaje 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


Páxina 1 de 5



http://ftellado@uvigo.es





 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales
saber


saber A19
A20
A27


(*)Comprender el desarrollo de la personalidad de los estudiantes y las posibles
disfunciones
que afectan al aprendizaje
saber


saber A20


(*)Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes
intelectuales y emocionales.
saber hacer


saber facer A21
A42
A46
B1
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(*)Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes
con diferentes capacidades y con diferentes ritmos de aprendizaje.
saber
saber hacer


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


(*)Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
saber
saber hacer


saber
saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
A23
A39
A48
B3


(*)Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del
centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad,
prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.


saber
saber facer


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


(*)1. FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO
HUMANO, DESARROLLO Y EDUCACIÓN


(*)1.1.Conceptualización del desarrollo, factores, teorías. 


(*)2. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA (*) 2.1. Cambios corporales y desarrollo en la adolescencia.
2.2. Desarrollo cognitivo en la adolescencia.
2.3. Desarrollo afectivo-social en la adolescencia 


(*)3. PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (*)3.1. Enfoques conductuales del aprendizaje en la Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos y socio-culturales del aprendizaje en la
Educación Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais del Aprendizaje: procesos y estrategias de
aprendizaje, motivación educativa, autoconcepto y procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersonales del Aprendizaje: la interacción
alumno-alumno y la interactividad profesor-alumnos 


(*)4. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


(*)Descripción y evaluación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula (*) Resolución de actividades, estudio de casos, elaboración de documentos sobre la temática de la
materia, tanto de manera individual como grupal, bajo la dirección de las docentes 


Sesión maxistral (*)Exposición por parte de las profesoras de los contenidos sobre la materia objeto de estudio,
bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula (*) Actividades y prácticas a resolver en clase 70
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Probas de tipo test (*)Preguntas sobre los contenidos del temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V08103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Cid González, Antonio Pedro


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e antopedronio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


O currículum é o eixo sobre o que se desarrolla a labor educativa, tanto nos aspectos conceptuais
(concepcións, compoñentes, niveis,...)como nos procedimentos (procesos de deseño, posta en práctica,
avaliación,...). De ahí a importancia do dominio dos contidos que vamos a traballar neste módulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desarrollar proxectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar o currículum oficial ó contexto sociocultural.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A28
B1
B2


Programar e implementar os procesos de avaliación: coñecemento e habilidade de
implementación de procesos avaliadores.


saber
saber facer


A41
A45


Empregar diferentes metodoloxías en función do proceso de ensino-aprendizaxe,
adecuando os aspectos, procesos e criterios metodolóxicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A35
B3


Establecer procesos de mellora do proceso de E/A: analizando a interacción
profesor-alumno como base para o establecemento de novas estratéxias de acción
programadora durante a realización do proceso de E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A8
A9
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Construir e seleccionar materiais didácticos adecuandoos ó saber facer dos alumnos. saber
saber facer


A31
A38


Crear deseños curriculares según os diferentes modelos, proxectando, en cada caso, a
toma de decisións dunha forma auto-reflexiva e crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B3


Dominar as diferentes técnicas e tipos de avaliación responsabilizandose dos procesos
avaliativos.


saber facer
Saber estar / ser


A41
A45
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais e lexislativas Currículum e teorías curriculares.
Orientacións teóricas do currículum.
Modelos de currículum.
Bases lexislativas. 


2.- Organización de centros educativos. Organización do alumnado.
Organización do profesorado e liderazgo.
Organos colexiados do centro escolar.
Documentos institucionais. 


3.- Compoñentes didácticos. Competencias.
Obxectivos: tipos e redacción.
Contidos: selección e secuenciación.
Metodoloxía: principios e estratexias.
Actividades:organización da aula e secuenciación da actividade.
Recursos didácticos.
Avaliación do proceso de E/A. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Proxectos 0 30 30


Sesión maxistral 22 0 22


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Traballos de aula 11 22 33


Traballos e proxectos 0 13 13


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proxectos, metodoloxía activa e
colaborativa cuio obxectivo é que o alumno alcance o dominio duns contidos mediante a
realización dun proxecto que, seguindo a Edwards (2000) consta dos seguintes pasos: Planificación
da investigación, selección do tema, recollida da información, aplicación, análise dos datos,
informe, seguimento e avaliación.
O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente o
longo do curso. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun producto escrito no ordenador.
O profesor ofrecerá posibles temáticas para este proxecto. A elaboración levarase a cabo a medida
que se aborden as diferentes unidades temáticas nas clases maxistrales. 


Sesión maxistral Durante as sesións maxistrais realizaranse as explicacións teóricas dos temas e aclararanse as
dúbidas surxidas na elaboración do proxecto correspondentes a cada tema abordado. 
O alumno disporá dun texto base para o seguimento do programa así como dunha guia na
exposición das unidades temáticas. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realizaran se prácticas autónomas a traves das diferentes plataformas didácticas na busqueda de
información. 


Traballos de aula Durante as clases presenciais faranse exercicios concretos coa finalidade de que o alumno adquira
e consolide determinados procedimentos que, mais tarde, deberá formalizar de xeito autónomo no
proxecto.
Neste senso o alumno presentar´ó final do curso as seguintes evidencias:
1.- redacción dunha orde do día para unha reunión de departamento.
2.- Redacción dunha acta de reunión semanal do deprtamento.
3.- Deseño dunha U.D. facendo especial énfase na metodoloxía e avaliación.
4.- Glosario de termos e mapa conceptual dos documentos traballados (extensión maxima 5 folios). 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Farase un seguimento dos traballos .


Proxectos Farase un seguimento dos traballos .


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Calificaranse as actividades de aula para a comprobación da consolidación dos aprendizaxes
e para unha retroalimentación positiva. (1 punto). 


10


Proxectos Realización dunha U.D. para a que o profesor proporá temáticas pero o alumno poderá,
escoller temática e curso de implementación. 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria
Os criterios de corrección son:
1.- Utilización e dominio dos coñecementos dispoñibles nos documentos traballados, contraste e
fundamentación do aprendido.
2.- Comprensión das ideas básicas contidas nos materiais analizados e traballados.
3.- Elaboración da expresión.
4.- Capacidade receptiva para a mellora do rendimento académico.
5.- Crítica razoada de posicións e feitos fundamentais, argumentos, vocabulario propios da materia.
6.- Claridade expositiva e habilidade comunicadora.
7.- Estructura correcta na presentación do proxecto (seguir estructura con elementos prescriptivos).
8.- Calidade das aportacións e innovacións e compromiso nas tareas.


Bibliografía. Fontes de información 


Canton Mayo, I. y Pino Juste, M.R., Diseño y desarrollo del currículum, Alianza Editorial, 2011


Cid, A.P. , Diseño y desarrollo del currículum .Manual de Programación , Editorial Andavira, 2010


Antunez, S. y Gairin, J. , La organización escolar. Práctica y fundamentos, Editorial Grao, 1996


Bandez Angel, J., Programación de unidades didácticas segun ambientes de aprendizaje, Inde, 2000


Barbera Albalat, V., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular, uela española, 1999


Canton Mayo, I., Las Organizaciones escolares: hacia los nuevos modelos, Fundec, 2000


Canton Mayo, I., Planes de mejora en los centros educativos, Aljibe, 2004


González González, M.T., Organización y gestión de centros escolares, Prentice-Hall, 2003


Herrera Lara, J.A.; Manjon, D.G. y Vidal, J.G., Guia para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria, EOS, 2005


Medina Rivilla, A. y Savador Mata, F., Didáctica general, Prentice-Hall, 2002


Rodriguez Dieguez, J.L., La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del profesor,
Aljibe, 2004


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Formación Profesional 


Materia A Formación
Profesional


     


Código V02M066V08225      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Profesorado Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e mmeruendano@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39
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(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13


(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.


Páxina 4 de 7







Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/


Recomendacións 
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Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Formación e Orientación Laboral 


Materia Formación e
Orientación
Laboral


     


Código V02M066V08229      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Alonso Blanco, Albano Julio


Profesorado Alonso Blanco, Albano Julio
Fernández Riveiro, Miguel Anxo


Correo-e albanoalonso@gmail.com


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares dos módulos que este profesor pode impartir nos distintos
ciclos formativos de formación profesional e máis nos programas de cualificación
profesional inicial.


saber A1


Coñecer a evolución que experimentaron estes módulos para adaptarse ás necesidades do
mundo laboral, ao seu entorno e ós distintos obxectivos que se foron dando á Formación
Profesional


saber A34


Confeccionar programacións de aula a partir dos currículos de cada un dos Ciclos
Formativos, tendo en conta os distintos niveis de concreción curricular


saber
saber facer


A5
A6
A37
A38


Seleccionar os contidos idóneos, que permitan alcanzar os obxectivos que con estes
módulos se pretenden lograr no alumnado


saber facer A36
A37


Saber planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensinanza e aprendizaxe; potenciando
procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias das respectivas
ensinanzas


saber
saber facer


A3


Desenvolver e aplicar metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudiantes


saber facer A6


Aplicar estratexias para estimular o esforzo do estudiante e promover a súa capacidade
para aprender por se mesmo e con outros


saber
saber facer


A8
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Elaborar materiais educativos utilizando a comunicación audiovisual e multimedia, facendo
especial fincapé nas TIC´s


saber facer A40


Elaborar instrumentos de avaliación que permitan comprobar a eficacia das técnicas
docentes aplicadas e aproveitamento por parte do alumno, de modo que serva de estímulo
para ambos suxeitos do sistema educativo


saber facer A41


Desenvolver unha actitude crítica (constructiva) respecto á labor docente, as políticas
educativas, e os diferentes enfoques metodolóxicos


saber facer
Saber estar /
ser


A14
A26
A48
A49


Contidos 


Tema  


1. Os Módulos específicos da especialidade de
profesorado de “Formación e Orientación
Laboral". 


1.1 Estrutura, composición, deseños curriculares e os seus obxectivos na
Formación Profesional, no marco legal da LOGSE e a LOE


2. As Programacións didácticas 2.1 Estrutura, deseño e confección das mesmas. 


3. A formación científica básica. 3.1 Selección de contidos adecuados aos distintos niveis curriculares nos
distintos módulos da especialidade 


4. Os materiais didácticos. 4.1 Estudio, manexo, confección de estratexias didácticas e 
4.2 Necesidade de innovación dos mesmos 


5. A motivación 5.1 Técnicas, métodos e 
5.2 Simulación de situacións motivadoras 


6. Elección da metodoloxía adecuada aos
distintos perfís de alumnos 


6.1 Ciclos medios, superiores, PCPIs, educación de adultos, ensino a
distancia e
6.2 Seccións bilingües 


7. A avaliación 7.1 Concepto
7.2 Tipos.
7.3 Instrumentos
7.4 Deseño de métodos eficaces 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Sesión maxistral 8 0 1 8 16


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


0 0 0 92 92


Traballos de aula 40 0 3 120 160


Presentacións/exposicións 10 0 2 20 30


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor dedica estas
sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que se utilice será de libre
acceso para o alumnado 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Confección dos distintos traballos de forma autónoma coa supervisión do profesor 


Traballos de aula Corrección e asesoramiento sobre os traballos que se están a reazlizar 


Presentacións/exposicións Presentacións por parte dos alumnos dos traballos realizados 


Atención personalizada 


 Descrición
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Traballos de aula A atención ao alumnado garantirase por unha dobre vía: o apoio presencial na aula e as titorías on
line, empregando a plataforma moodle de e-learning FAITIC da universidade e os correos electrónicos
dos profesores da materia.


A metodoloxía será activa e participativa, coa intención de garantir a formación práctica dos futuros
docentes. Para elo, proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na
clase e crearemos grupos, para fomentar o traballo en equipo


Aproveitando a oportunidade que ofrece a plataforma dixital da Universidade, o profesorado terá
unha constante comunicación cos alumnos mediante os foros e os anuncios xerais.


Aqueles alumnos, que tras a avaliación inicial, necesiten un apoio especial do profesorado, recibirán
a atención individualizada que requiran en cada caso. Así, teremos moi en conta a bagaxe formativa
e profesional que teña cada alumno á hora de facilitar o proceso de ensino aprendizaxe.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención ao alumnado garantirase por unha dobre vía: o apoio presencial na aula e as titorías on
line, empregando a plataforma moodle de e-learning FAITIC da universidade e os correos electrónicos
dos profesores da materia.


A metodoloxía será activa e participativa, coa intención de garantir a formación práctica dos futuros
docentes. Para elo, proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na
clase e crearemos grupos, para fomentar o traballo en equipo


Aproveitando a oportunidade que ofrece a plataforma dixital da Universidade, o profesorado terá
unha constante comunicación cos alumnos mediante os foros e os anuncios xerais.


Aqueles alumnos, que tras a avaliación inicial, necesiten un apoio especial do profesorado, recibirán
a atención individualizada que requiran en cada caso. Así, teremos moi en conta a bagaxe formativa
e profesional que teña cada alumno á hora de facilitar o proceso de ensino aprendizaxe.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos, atendendo a: 


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación


Exposición de tódolos apartados do traballo


Adaptación ao tempo dispoñible


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


 
CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)
 


Criterios de avaliación Instrumento de avaliación Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos
 
Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia


Proba obxectiva: preguntas
con resposta breve


30%
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Aplicouse o aprendido por medio de traballos individuais
(mostraranse en faitic cun mes de antelación ás datas de
avaliación), atendendo a:
 Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación co formato adecuado
 
Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia


Corrección por escrito de
varios traballos 


 
 
40%
 
 


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos,
atendendo a:
Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia
 


Observación sistemática.
 
30%


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


§  Lexislación en materia de Educación, como:


 


LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)●


LEI ORGÁNICA 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional (LOGSE)●


REAL DECRETO 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.●


REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, (BOE n. 87 de 11/4/2007) por el que se regula el  subsistema de formación●


profesional para el empleo.
REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional●


del sistema educativo.
REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones●


profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes
módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional.
REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.●


Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na●


Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 266/2007, do 28 de decembro,polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade●


Autónoma de Galicia.
Decreto 30/2007 do 15 de marzo pola que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos●


públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo●


de Galicia.
Orde do 16 de xullo de 2002 pola que se regula a avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa as●


ensinanzas da formación profesional específica de réxime xeral na Comunidade Autónoma de Galicia.
Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos de   formación profesional, en●


réxime ordinario e para as persoas adultas, e s probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior.
Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as●


ensinanzas de formación profesional inicial.
Orde do 13 de maio de 2008 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade●


Autónoma de Galicia.
Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional●


do sistema educativo.
Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula a organización e o funcionamento do Consello Social dos centros●


integrados de formación profesional de Galicia. 
Orde do 1 de setembro de 2009 pola que se convocan unidades de competencia e prazas para o recoñecemento, a●


avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional, e se determina o correspondente procedemento
experimental.
Orde do 25 de marzo de 2010 pola que se convocan probas libres de títulos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica●


1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, que foron obxecto do proceso de acreditación de
competencias.
Orde do 3 de maio de 2010 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en●
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http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_1_setembro_2009_acreditacion09.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_marzo_2010_probas_libres_acreditacion_compet.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_3_maio_2010_axudas_FCT.pdf





centros de traballo.     - Orde do 17 de novembro de 2010 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 3 de maio de
2010 
Orde do 11 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo●


e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2010-2011.
    - Orde do 25 de xuño de 2010 pola que se modifica a Orde do 11 de xuño de 2010 
Orde do 21 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, en modalidade●


presencial, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade AutónomaOrde do 25 de
xuño de 2010 pola que se modifica a Orde do 11 de xuño de 2010 
Orde do 21 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, en modalidade●


presencial, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano académico 2010-2011.   - Orde do 11 de outubro de 2010 pola que se modifica a orde do 21 de xuño de 2010
Orde do 22 de xuño de 2010 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei●


orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
Orde do 2 de xullo de 2010 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais no ano●


2010.
Orde do 22 de xullo de 2010 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros●


públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional●


inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.
Resolución do 11 de xaneiro de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación
profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos para o ano 2010.
Resolución do 11 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de
grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2010.
Resolución do 11 de xuño de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación, pola que se●


determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con
fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e
para as persoas adultas para o curso académico 2010-2011.
Resolución do 27 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan
programas de cualificación profesional inicial e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico
2010-2011. 
Resolución do 30 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2010-2011.
Orde 12 de xullo de 2011  pola que se regula a avaliación académica da FP.●


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de●


ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Reais Decretos polos que se establecen os títulos de los ciclos formativos●


Decretos polos que se estable o  currículo dos ciclos formativos●


 


 


§  Libros de Texto dos módulos que imparte o departamento de FOL, como:


 


Formación e Orientación Laboral para Ciclos LOE de Edicións Xerais, Autores: Albano J.Alonso Blanco, Miguel Anxo●


Fernández Riveiro  e outros.
Formación y Orientación Laboral para Ciclos de Grado Medio  de Editorial Algaida. Autores: Albano J. Alonso Blanco y otros●


Formación y Orientación Laboral para Ciclos de Grado Superior  de Editorial Algaida. Autores: Albano J. Alonso Blanco y●


otros
Empresa e Iniciativa Emprendedora para Ciclos LOE. Edicións Xerais. Autores: Albano J. Alonso Blanco e outros.●


Formación y Orientación Laboral. Editorial Santillana. Autores: Concepción Ricart y otros●


Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. Editorial Mc Graw Hill. Autores: Araceli Alonso y otros●


Relaciones en el entorno de trabajo. Editorial Mc Graw Hill. Autores: Eva Escalante y otros●


Relaciones en el equipo de trabajo. Editorial Edebé Autores: Belén Alonso y otros●
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http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_17_novembro_Resolucion_axudas_FCT_1_prazo.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_17_novembro_Resolucion_axudas_FCT_1_prazo.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_11_xuno_2010_oferta_ordinaria.PDF

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_21_xuno_2010_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_21_xuno_2010_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Modificacion_actualiza_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_22_xuno_2010_probas%20libres_extinguidos_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_2_xullo_2010_carnes_profesionais.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_22_xullo_2010_oferta_PCPI.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/fp_distancia_10/Orde_5_11_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_xaneiro_2010_resolucion_probas_10.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_febreiro_2010_tribunal_probas.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_xuno_2010_admision_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_27_xullo_2010_admision_PCPI.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resolucion_30_xullo_2010_instrucions_desenvolvemento_ciclos.pdf





§  Webs de referencia:


 


Información xeral do ensino en Galicia:●


https://www.edu.xunta.es


 


FP: ámbito estatal e galego●


http://todofp.es/


www.edu.xunta.es/fp/normativa


 


Sindicatos do ensino:●


 


http://www.cig-ensino.com/


http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/


http://www.feteugtgalicia.es/


http://www.anpegalicia.com/


http://www.stegsindicato.org/


 


 


 


 


NOTA:


Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V08301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V08103
Formación e Orientación Laboral/V02M066V08229
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V08227
A Formación Profesional/V02M066V08225
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101
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Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e xlires@mundo-r.com


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que xperimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


A42


A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber
saber facer


A43


A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A45
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B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


- Investigación sistemática dunha práctica social o educativa,
- Actividade de grupo participativa e colaborativa.
- A autoreflexión. 


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción 


- A investigación - acción como forma de entender a práctica docente 


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe


- A aprendizaxe baseada en proxectos 


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe


- A investigación-acción/aprendizaxe cooperativa como proposta de
innovación metodolóxica na aula 


5. A función investigadora do persoal docente de
FP


-A investigación e innovación educativa na FP 


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias 


- Modelos de formación do profesorado.
- A organización da formación do profesorado 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


1 0 0 0 1


Sesión
maxistral


12 0 1 25 37


Traballos de
aula


3 0 0 60 63


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


14 0 0 20 34


Outros 0 0 0 15 15


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor dedica estas
sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que se utilice será de libre
acceso para o alumnado 


Traballos de aula Realizaránse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realizaránse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 


Outros Inclúe a letura e análise de artigos e outros documentos de interese para a materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Coavaliación


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Coavaliación
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Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 0


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor
dedica estas sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que
se utilice será de libre acceso para o alumnado 


0


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 0


Traballos de aula Realizaranse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor. Con
posterioridade subirase a aula virtual FAITIC 


100


Outros Inclúe a letura e análise de artigos e outros documentos de interese para a materia 0


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do tempo presencial cun
aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá que realizar un exame nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e
cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres. 


Para obter unha avaliación positiva é preciso obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e
observar un comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e a
participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das cualificacións singulares. 


O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria, poderá optar por realizar as actividades pendentes de
avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán
coas obtidas nesta, de acordo coas porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V08401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


Páxina 2 de 4







 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V08103
Formación e Orientación Laboral/V02M066V08229
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V08227
A Formación Profesional/V02M066V08225
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101
Prácticas Externas/V02M066V08301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V08104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V09101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Fernández Guerra, Ernesto


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e efguerra@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia "Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento
educativo inclusivo e altamente personalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Páxina 3 de 8







Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria.


Saber estar / ser A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria.


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3
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Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
aatención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacións curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 2 2


Sesión maxistral 8 16 24


Titoría en grupo 0 2 2


Actividades introdutorias 1.5 0 1.5


Traballos de aula 4 8 12


Traballos e proxectos 0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo.


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe . 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante.


30


Foros de discusión Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo.


10


Traballos de aula Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional.


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
aalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademáis da
realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos
anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais)
sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e
competencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


 


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación  secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: GrupoEditorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
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MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva .Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid:Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009). Orientación Familiar:Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,


E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: BibliotecaNueva.


 


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


 


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.


 


Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa: Organización y funcionamiento. En L.M. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.


 


 


 


 


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista de Investigación en
Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de Pedagogía.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación del


profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066- Familia.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de Educación.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de Educación.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursos para a
Educación Secundaria


Obrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA
+E.+SECUNDARIA
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29
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• Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Traballos de aula O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Resolución de problemas e/ou exercicios
de forma autónoma


O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30


Páxina 5 de 6







Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que non siga o procedemento de avaliación continua deberá realizar un traballo e un exame vinculados ambos
cos núcleos temáticos da disciplina, tendo o traballo un valor do 40% e o exame do 60%.


Bibliografía. Fontes de información 


LIBROS


Camps, Victoria (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


Caride, José A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.


Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


Colom, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


Delors, Jacques (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.


Esteve, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


Penac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


Puig, José Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.


Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.


Vázquez, Victoria; Escámez, Juan y García, Rafaela (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva


           pedagogía. Valencia: Brief.


REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


 


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V09102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Alfonso Gil, Sonia


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e soalgi@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato,Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver
posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia. 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno- alumno
e a interactividade profesor-alumnos. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción, avaliación e intervención nas dificultades de aprendizaxe. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección da docente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Proporanse actividades para resolver na aula e resolveranse dúbidas sobre contidos e actividades da
materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase. 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario. 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da presencialidade.Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos
traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.O alumnado que non poida seguir a avaliación
continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais.
Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas polo profesorado
o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.Aqueles estudantes que non superen as probas
ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICAColl, C. (Coord.). (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona:
Graó.Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación.
Madrid: Alianza.González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.
Madrid: Pirámide.Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid:
Pearson Prentice Hall.Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I.
Psicología Evolutiva .Madrid: Alianza Editorial.Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México:
McGraw-Hill.García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.Santrock, J.W.
(2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.
MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTESMartín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el
profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V09103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Fernández Rodicio, Clara Isabel


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e cirodicio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na
planificación colectiva do mesmo.


saber A1
A13
A16
A37


(*) saber facer A3
A7
A8
A21
B1
B3


(*) Saber estar / ser A3
A4
A9
B1


(*) saber
saber facer


A7
B1
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(*) saber
saber facer


A3
A12
A42
A43
A45
A49
B2


(*) saber facer A4
A6
A12
A36
A38
B1


(*) saber
saber facer


A35
A36
A39
A40
A46
B1
B3


(*) saber
saber facer


A33
A34
A38
A46
B1


(*) saber
saber facer


A2
A3
A33
A35
B1


(*) saber
saber facer


A3
A12
A45
B1
B2


Contidos 


Tema  


(*)1. Bases conceptuales y legislativas. (*)1.1. Currículum y teorías curriculares.
1.2. Orientaciones teóricas del curriculum.
1.3. Modelos de currículum.
1.4. Bases legislativas. 


(*)2. Organización de los Centros. (*)2.1. Organización del alumnado.
2.2. Organización del profesorado y liderazgo.
2.3. Organos colegiados del centro escolar.
2.4. Documentos Institucionales. 


3. Componentes didácticos. 3.1. Competencias.
3.2. Objetivos: tipos y redacción.
3.3. Contenidos: selección y secuencia.
3.4. Metodología: principios y estrategias.
3.5. Actividades: organización del aulla y secuenciación de la actividad.
3.6. Recursos didácticos.
3.7. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 22 0 22


Prácticas en aulas de informática 0 14 14


Traballos de aula 0 13 13


Proxectos 0 30 30


Traballos e proxectos 0 13 13


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral (*) Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se
aclararán las dudas surgidas durnate la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guía y ayuda. 


Prácticas en aulas de
informática


(*) Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas. 


Traballos de aula (*) Durante las clases presenciales se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso las siguientes evidencias:
1. Redacción de un orden del día de una reunión de departamento.
2. Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento.
3. Diseño de una unidad didáctica haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación.
4. Glosario de términos y mapa conceptual de documentos de trabajados (Máximo 5 folios). 


Proxectos (*) Se utilizará como metodología base el Aprendizaje Basado en Proyectos ou Proyect Based
Learning (PBL). Se trata de una metodología didáctica que utiliza metodologías activas y
colaborativas cuyo objetivo es que el alumnado alcance el dominio de unos contenidos mediante la
realización de un proyecto diseñado por el profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) el proceso para llevar a cabo el diseño por proyectos es el siguiente:
a) Planificación de la investigación.
b) Selección del tema.
c) Recogida de la información.
d) Aplicación.
e) Análisis de datos.
f) Informe.
g) Seguimiento y evaluación. 


Atención personalizada 


 Descrición


Proxectos


Traballos de aula


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Proxectos (*)Cda alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación. 


90


Traballos de aula (*)Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Cantón Mayo, I. y Pino Juste, M.R. (2011)., Diseño y desarrollo del currículum., Aliaza Editorial., Madrid.


Álvarez, E. et al. (1995)., Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y Programación de Aula., SM, Madrid.


Antunez S. y Gairín, J. (1996)., La organización escolar. Práctica y fundamentos., Garó., Barcelona.


Bandez Ángel, J. (2000)., Programación de unidades didácticas según ambientes de aprendizaje., Barcelona., Inde


Barberá Albalat, V. (1999)., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular., Escuela Española., Madrid.


Barghouse, T. y Woods, D. (2001)., Cómo mejorar los centros educativos., La Muralla., Madrid.


Barkley, E. F. (2007)., Técnicas de aprendizaje colaborativo: manual para el profesorado universitario., Morata, Madrid


Bolivar, A. (2000). , Los Centros Educativos como organizaciones que aprenden., La Muralla., Madrid.


Cabrerizo, J. y Castillo, S. (2007)., Formación por competencias. Formación y práctica., Prentice-Hall, Madrid


Cantón Mayo, I. (2000)., Las organizaciones escolares: hacia nuevos modelos., Fundec, Buenos Aires


Cantón Mayo, I. (2004)., Planes de mejora en los centros educativos, Aljibe, Málaga


Castillo, S. (2010). , Evaluación educativa de aprendizajes y competencias., Madrid, Prentice-Hall


De la Herrán Gascón, A. y Paredes Labra, J. (Ed.) (2008)., Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria., McGraw-Hill Interamericana, Madrid.


Díaz Alcaraz, F. (2002)., Didáctica y currículo. Un enfoque constructivista. , Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha., 
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Feito Alonso, A. (2000)., Los retos de la escolaridad oblgatoria., Ariel, Barcelona


Fueguel, C. (2000)., Interacción en el aula., Escuela Española., Madrid


Gallego Codes, J. (2002)., Enseñar con estrategias. Desarrollo de habilidades en el aprendizaje escolar., Pirámide, Madrid


González, M.T. (1998)., Modelos teóricos de Organización Escolar., DM, Murcia


Herrera Lara, J.A.; Manjón, D.G.; Vidal, J.G. (2005)., Guía para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria., Eos, Madrid.


González, M.T. ; Nieto, J.M. y Portela, A. (2003)., Organización y Gestión de Centros Escolares: dimensiones y procesos.,
Pearson Educación, Madrid


Lorenzo, M. (1995)., Organización escolar. La construcción de la escuela como ecosistema., Ediciones pedagógico, Madrid.


Marhuenda, F. (2000)., Didáctica general., Editorial de la Torre, Madrid.


Medina Revilla, A. y Salvador Mata, F. (Coords.) (2002)., Didáctica general., Prentice Hall, Madrid.


Mena Merchan, B. (2002)., La programación, la unidad didáctica como base de la programación en el aula., Asociación
pedagógica Gabriel y Galán, Salamanca


Moreno Olmedilla, J.M. (2004)., Organización y Gestión de Centros Esducativos., UNED, Madrid.


Muñoz Repiso, M. (2000)., La mejora de la eficacia escolar. Un estudio de casos., MEC, Madrid.


Muñoz Repiso, M. (2003)., Mejorar procesos, mejorar resultados en educación., MEC, Madrid.


Navarro, R. (Coord.) (2007)., Didáctica y curriculum para el desarrollo de competencias., Dykinson, Madrid


Rodriguez Diéguez, J.L. (2004)., La progrmación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del
profesor., Aljibe, Málaga


Villa Sanchez, A. (Coord.) (2004)., Dirección para la innovación: Apertura de los centros a la sociedad del conocimiento., ICE
de la Universidad de Deusto, Bilbao


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional 


Materia As Linguas
Estranxeiras no
Contexto Español
e Internacional


     


Código V02M066V09230      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego
Inglés


     


Departamento


Coordinador/a Varela Bravo, Eduardo José
Constela Doce, Xesús Anxo


Profesorado Alonso Alonso, María Rosa
Constela Doce, Xesús Anxo
Varela Bravo, Eduardo José


Correo-e evarela@uvigo.es
xesusconstela@yahoo.com


Web http://www.grammar-pragmatics-communication.ejvarelabravo.com/ 


Descrición
xeral


Esta materia ocúpase da importancia da aprendizaxe das linguas estranxeiras no actual marco europeo, por
iso os contidos céntranse nos distintos métodos de aprendizaxe, no ensino do vocabulario, a gramática e as
diferentes destrezas, na selección e manexo de libros de texto e demais material educativo e na
aproximación ao ensino de linguas estranxeiras no contexto europeo. O enfoque desta materia é
eminentemente práctico e todas as actividades realizaranse de xeito práctico na aula co obxectivo de
introducir o alumnado nas características do ensino dunha lingua estranxeira na aula. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e
aprendizaxe respectivos.


saber A2


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber
saber facer


A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe
nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudantes


saber
saber facer


A6


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade
para aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de
decisión que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer


A8


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar /
ser


A17


Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32


Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e
profesional.


saber
saber facer


A25


Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas
para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A36


Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. saber facer
Saber estar /
ser


A39


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización
e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias
correspondentes á especialización.


saber A47


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber facer B1


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer
Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


1. Manexo da clase no contexto actual. . 


2. Métodos de aprendizaxe e ensino de linguas . 


3. Selección e uso de libros de texto e outros
materiais 


. 


4. O ensino do vocabulario . 


5. O ensino da gramática . 


6. O ensino da comprensión escrita . 


7. O ensino da expresión escrita . 


8. O ensino da comprensión oral . 


9. O ensino da expresión oral . 


10. O traballo a través de proxectos . 


11. Programas e outros recursos europeos . 


12. Avaliación das diferentes actividades . 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 25 0 0 30 55


Traballos de aula 15 0 0 25 40


Estudo de casos/análises
de situacións


10 0 0 15 25


Estudos/actividades
previos


0 0 0 15 15


Presentacións/exposicións 0 0 0 15 15


Traballos tutelados 14 0 0 36 50


Horas totais E: 200


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 8 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Clase teórica na que se imparten os contidos do temario. 


Traballos de aula Actividades prácticas de consolidación realizadas na aula. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Traballo con aplicacións en liña de interese didáctico. 


Estudos/actividades
previos


Análise e comentario de materiais didácticos impresos. 


Presentacións/exposicións Actividades de deseño e organización. 


Traballos tutelados Traballo monográfico sobre un aspecto relacionado cos contidos do curso. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos
tutelados


O responsable do curso estará a disposición do alumnado de forma presencial nas titorías oficiais do curso
e nas titorías especializadas que sexan necesarias para a redacción dos traballos e presentacións. Tamén
haberá servizo de consulta en liña.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participación na clase. 20


Presentacións/exposicións Traballos durante o curso. 20


Traballos tutelados Traballo final. 60


Outros comentarios e segunda convocatoria


É requisito indispensable para aprobar a asignatura asistir a tódalas sesións presenciais e obter alomenos un 5 nas distintas
actividades avaliadas. Se un alumno/a non supera cun 5 algunha das partes, terá a oportunidade de recuperala na segunda
convocatoria en xullo presentando de novo o traballo corrixido segundo as instruccións do profesorado.


Bibliografía. Fontes de información 


Ademais das referencias listadas nesta sección, o profesorado proporcionará unha selección de lecturas e material de
traballo complementario para cada un dos puntos do temario.


Referencias orientativas.


Alcalde Mato, N. Principales métodos de enseñanza de lenguas extranjeras en Alemania:
http://www.upv.es/di/revista/docs/art2011/01_RDLAn6_AlcaldeMato_Nuria.pdf


Álvarez, A. I. Enfoques y métodos de enseñanza de lenguas extranjeras:
http://www.unioviedo.es/aal/archivos_pdf/Tema%20M%E9todosEnse%F1anza.pdf


Amade Tomás, A. Metodología y organización del aula (
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/ANTONIO_ADAME_TOMAS_01.pdf)


Cabero Almera, J. Análisis de medios de enseñanza. Alfar, Sevilla, 1990


Delgado Cabrera, A. (2002-2003). La enseñanza del francés en el siglo XX: métodos y enfoques, Anales de Filología Francesa
11: 79-96


Estaire, S. Zanón, J.Planning Classwork, A task based approach.Heinemann 1994


García García, M. La interacción oral alumno/ alumno en el aula de lenguas extranjeras: líneas de investigación y
consideraciones didácticas. Centro Virtual Cervantes:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0555.pdf


Gibbons, P. Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Heinemnann, Portsmouth 2002 .


Gibbons, P. Reading in a Second Language: http://www.heinemann.com/shared/onlineresources/E00366/chapter5.pdf


Georgetown University,The George Washington University, and the Center for Applied Linguistics.: Strategies for Developing
Listening Skills: http://www.nclrc.org/essentials/listening/stratlisten.htm
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Johnson, D.W. ,. Johnson, R. T , Holubec, E. J. El aprendizaje cooperativo en el aula. (
http://www.sallep.net/cooperativo/El%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20el%20aula.pdf)


Martín Sánchez, M. A. Historia de la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras. History of Foreign Language
Teaching Methodology: http://iesgtballester.juntaextremadura.net/web/profesores/tejuelo/vinculos/articulos/r05/05.pdf


National Reading Panel: http://www.nationalreadingpanel.org/


Plaza Pardo. j. J. En busca de la gramática perdida. (http://eoialicante.edu.gva.es/revista_eoi/?page_id=65)


Ribé, R. Vidal, N. Project Work Step by Step.Heinemann 1993


Swaffar, J. Foreign Language Teaching Methods: Reading: http://coerll.utexas.edu/methods/modules/reading/


Zaro, J.J. La traducción como procedimiento en la enseñanza de lenguas extranjeras. Estado de la cuestión:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~eeooii/actas99-00/traduccion.htm


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V09301
Traballo Fin de Master/V02M066V09401


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras 


Materia Didáctica da
Ensinanza das
Linguas
Estranxeiras


     


Código V02M066V09231      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Valcárcel Riveiro, Carlos


Profesorado Ozón Godoy, María del Carmen
Salceda Rodríguez, Hermes
Valcárcel Riveiro, Carlos


Correo-e carlos.valcarcel@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Ofrecer ao futuro profesorado de ESO, Bacharelato, FP e Ensino de Idiomas a formación
pedagóxica e didáctica esixida pola lexislación actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A13
B1


Coñecer os contidos curriculares saber A1
A2
A5
A13
A33
A37
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Elaborar e programar unidades didácticas. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A5
A6
A7
A8
A10
A13
A16
A22
A31
A33
A35
A36
A37
A39
A40
B1
B2
B3


Buscar e deseñar actividades que fomente a competencia comunicativa traballando as
catro destrezas (falar, escoitar, ler, escribir) utilizando diferentes materiais e recursos
(oral, impreso, audiovisuais, dixitais, multimedia...).


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A19
A21
A22
A33
A35
A38
A39
A40
A41
A42
A48
B1
B2
B3


Adquirir estratexias para traballar atendendo á diversidade. saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A16
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A30
A31
A38
A48
B1
B2
B3


Páxina 4 de 7







Dominar habilidades para que o proceso ensino aprendizaxe se desenvolva sempre no
marco da educación en valores, a estimulación e esforzo do alumnado, dotándoo das
ferramentas necesaria para aprender a aprender e favorecer a automía persoal.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A8
A19
A22
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Introdución ao o sistema educativo español e
autonómico. 


- ESO
- Bacharelato
- FP
- EOIs 


A competencia comunicativa Deseño curricular base para linguas estranxeiras 


Programación didáctica do Departamento de
Linguas estranxeiras. 


- Introdución: Documentos legais para elaborar a programación, o
contorno escolar e o alumnado, etc…
- Contribución da materia ao logro das competencias básicas (na ESO)
- Obxectivos , contidos, criterios de avaliación para o 1º, 2º, 3º, 4º ESO,
Bacharelato, Formación Profesional, E.O.I.
- Metodoloxía didáctica; materiais e recursos didácticos
- Secuencia e temporalización de contidos.
- Medidas de atención á diversidade 


Elaboración e desenvolvemento de Unidades
Didácticas 


- Obxectivos didácticos 
- Contidos de aprendizaxe
- Selección de actividades para traballar as distintas destrezas: expresión
oral e escrita, compression oral e escrita.
- Secuenciación e temporalización 
- Recursos materiais
- Avaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 60 120 180


Traballos de aula 30 0 30


Debates 10 10 20


Estudo de casos/análises de situacións 20 20 40


Traballos e proxectos 0 30 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Presentación dos puntos esenciais dos contidos da materia. 


Traballos de aula Resolución na aula de actividades relacionadas cos contidos da materia e encamiñadas a acadar os
obxectivos fixados para a mesma. 


Debates Construción dunha visión crítica sobre os contidos da materia mediante o intercambio de opinións
na aula. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise de prácticas metodolóxicas de especial interese. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Estudo de
casos/análises de
situacións


O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.
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Traballos de aula O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Debates O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Traballos e proxectos O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos e
proxectos


Cada alumno deberá realizar ao longo do curso unha serie de traballos. Os criterios de
avaliación, así como o formato, modalidade e prazos de presentación serán establecidos en
cada grupo polo profesorado responsábel. A avaliación será, por tanto, continua, progresiva e
sumativa. 


100


Outros comentarios e segunda convocatoria


A avaliación continua só se aplicará ao alumnado que asista habitualmente ás clases. 


O alumnado que presente un absentismo prolongado ás clases ou que non supere o proceso de avaliación en primeira
convocatoria terá que presentar un traballo centrado no deseño dunha unidade didáctica. O alumno pódelle propor ao
profesor un tema diferente para o seu traballo. Sexa como for, o profesor debe estar informado e conforme coa mudanza de
tema.


Bibliografía. Fontes de información 


Lexislación vixente na Comunidade Autónoma de Galicia


AITKEN, R., Teaching Tenses, Walton-on-Thames: Nelson, 1992. 
BESTARD MONROIG, J. & PEREZ MARTIN, C., La didáctica de la lengua inglesa. Fundamentos lingüísticos y metodológicos,
Madrid: Síntesis, 1992.  CRANMER, D. & LAROY C., Musical Openings. Using music in the language classroom, Harlow:
Longman, 1992.  
EQUIPO PYGMALION, Intersubject Activities. Actividades de inglés en relación con otras áreas, Madrid: Narcea, 1992. 
HANCOCK, M. Singing Grammar. Teaching grammar through songs. Cambridge: C.U.P., 1998 (+ 2 cass.).  
HOWARD-WILLIAMS, D. & HERD, C., Word Games with English, 2 & 3, Oxford: Heinemann, 1986. 


BENTLEY, K. (2010): The TKT (Teaching Knowledge Test) course : CLIL Module (Content and Language Integrated
Learning), Cambridge, Cambridge University Press.


BOYER, H. et al. (1990): Nouvelle introduction à la didactique du FLE, Paris, Clé International.


CONSELLO DE EUROPA (2001): Marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino,
avaliación, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (2008): Lexislación da Educación Secundaria Obrigatoria en
Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.


COURTILLON, J. (2003): Élaborer un cours de FLE, Paris, Hachette.


CUQ, J. P. (1996): Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère, Paris, Didier-Hatier.


CUQ, J. P. et GRUCA, I. (2009): Cours didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, Presses
Universitaires de Grenoble.


CYR, P. et GERMAIN, C. (1998) : Les stratégies d’apprentissage, Paris, Clé-International.


DALE L. et TANNER, R. (2012): CLIL activities : a resource for subject and language teachers, Cambridge, Cambridge
University Press.


GERMAIN, C. (1991): Le point sur l’approche communicative en didactique des langues, Canada-Québec, Centre éducatif
et culturel.
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HIRSCHPRUNG, N. (2005): Apprendre et Enseigner avec le Multimedia, Paris, Hachette.


LASAGABASTER, D. e RUÍZ, Y. —eds.— (2010): CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training. Newcastle
upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing.


NOËL-JOTHY, F. et SAMPSONIS, B. (2006): Certifications et outils d'évaluation en FLE, Paris, Hachette.


PORCHER, L. (2004): L’enseignement des langues étrangères, Paris, Hachette.


PUREN, C. (1988): Histoire des méthodologies de l’enseigenement des langues, Paris, Nathan-Clé International.


SAN ISIDRO, F.X. —coord.— (2009): CLIL: Integrando linguas "a través" do currículo, Santiago de Compostela, Xunta
de Galicia.


SAN ISIDRO, F.X. —coord.— (2011): Materiais plurilingües 3.0: Formación, creación e difusión, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia.


VELTCHEFF C. et HILTON, S. (2003): L’évaluation en FLE, Paris, Hachette.


VÉRONIQUE, D. et alii (2009): L'acquisition de la grammaire du français, langue étrangère, Paris, Didier.


VIGNER, G. (2004): La grammaire en FLE, Paris, Hachette.


WEISS, F. (2002): Jouer, communiquer, apprendre. Paris, Hachette.


YAICHE, F. (1996) : Les simulations globales, mode d’emploi, Paris, Hachette.


OXFORD R. (1990) Language learning strategies.


CANALE; M: (1983) From communicative competence to communicative language.Traducción española:De la competencia
comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje.
PEREZ RULL, J.C. (1987). El ordenador en el aula de idiomas. Cuadernos de pedagogía
FERNANDEZ SIERRA, J. (1995) . El trabajo docente y psicopedagócico en Educación Secundaria.
Adaptaciones curriculares. Un enfoque dende a práctica educativa (Xunta de Galicia)
Hernández,P. Diseñar y Enseñar.Teorías y técnicas de la programación.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras 


Materia Estratexias de
Innovación
Docente no
Campo das
Linguas
Estranxeiras


     


Código V02M066V09232      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
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Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Martínez Insua, Ana Elina


Profesorado Martínez Insua, Ana Elina
Pérez Guerra, Javier


Correo-e minsua@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


Este materia ten como obxectivo a innovación e mellora na práctica docente de linguas estranxeiras a través
da investigación na aula, cunha metodoloxía centrada no alumnado. As premisas básicas da práctica docente
neste eido son a observación, avaliación e adaptación de actividades na aula de linguas estranxeiras, a
aprendizaxe autónoma e as diferentes modalidades para avaliala. Prestarase unha atención especial ás
tecnoloxías da información e a comunicación como fontes de innovación e investigación nas linguas
estranxeiras. Afondarase igualmente nos recursos innovadores dos programas europeos para o estudo das
linguas estranxeiras. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecemento das estratexias fundamentais de innovación docente no eido do ensino das
linguas estranxeiras


saber A42
A45


Coñecemento das ferramentas relativas ás novas tecnoloxías que permitan estratexias de
innovación docente no ensino de linguas estranxeiras


saber
saber facer


A36
A38
A40


Coñecemento de estratexias de dinamización individual e grupal no eido do ensino das
linguas estranxeiras


saber
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
A44
B2


Posta en práctica dos coñecementos adquiridos mediante o desenvolvemento dunha
práctica innovadora relativa ao ensino das linguas estranxeiras


saber facer A45
B2
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Coñecementos de proxectos autonómicos, estatais e internacionais de innovación docente
no eido das linguas estranxeiras


saber A35
B1


Contidos 


Tema  


- Introdución ás estratexias de innovación
docente no eido do ensino de linguas
estranxeiras 


. 


- Programas CLIC e semellantes nos ámbitos
autonómico, estatal e internacional 


. 


- Programas e plataformas informáticas
aplicables a contextos de innovación educativa
(software de tarefas baseadas en problemas,
blogs e web 2.0, plataformas de teleaprendizaje
en contextos de blended learning, etc.) 


. 


- Introdución á lingüística de corpus como fonte
de investigación en innovación educativa 


. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 9 0 0 18 27


Traballos de aula 14 0 0 48 62


Presentacións/exposicións 6 0 0 54 60


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia por parte do profesorado. 


Sesión maxistral Exposición dos contidos máis teóricos da materia por parte do profesorado. 


Traballos de aula Desenvolvemento de pequenas tarefas relativas á innovación docente por parte do alumnado. 


Presentacións/exposició
ns


Presentacións dun proxecto de innovación docente por parte do alumnado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Titorías presenciais individualizadas: Horario de atención do profesorado na Facultade de Filoloxía
e Tradución:
- Ana Elina Martínez Insua: despacho Newton 1
- Javier Pérez Guerra: despacho B43


Titorías virtuais:
- correo electrónico (véxase portada da guía docente)
- plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es


Presentacións/exposicións Titorías presenciais individualizadas: Horario de atención do profesorado na Facultade de Filoloxía
e Tradución:
- Ana Elina Martínez Insua: despacho Newton 1
- Javier Pérez Guerra: despacho B43


Titorías virtuais:
- correo electrónico (véxase portada da guía docente)
- plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral . 20


Traballos de aula . 40


Presentacións/exposicións . 40
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Outros comentarios e segunda convocatoria


A avaliación da segunda convocatoria (xullo) farase exclusivamente mediante unha proba escrita sobre os contidos da
materia.


Bibliografía. Fontes de información 


Entregarase bibliografía específica nas sesións docentes presenciais.


Publicaranse referencias bibliográficas na plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V09301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


Páxina 1 de 4



http://mpe.uvigo.es





 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232
As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional/V02M066V09230
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V09401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232
As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional/V02M066V09230
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Prácticas Externas/V02M066V09301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V10101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barreira Arias, Alberto José


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e abarreira@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Traballos e proxectos 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,
proxecto...Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todo o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das
horas) ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais)
sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos
coñecementos e competencias acadadas polos alumnos/as na materia e terá unha ponderación de 10 puntos
(100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
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M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229●


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187●


Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804●


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29
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• Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Traballos de aula O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Resolución de problemas e/ou exercicios
de forma autónoma


O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que non siga o procedemento de avaliación continua deberá realizar un traballo e un exame vinculados ambos
cos núcleos temáticos da disciplina, tendo o traballo un valor do 40% e o exame do 60%.


Bibliografía. Fontes de información 


LIBROS


Camps, Victoria (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


Caride, José A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.


Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


Colom, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


Delors, Jacques (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.


Esteve, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


Penac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


Puig, José Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.


Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.


Vázquez, Victoria; Escámez, Juan y García, Rafaela (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva


           pedagogía. Valencia: Brief.


REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


 


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V10102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A18
A20


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70
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Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V10103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Cid González, Antonio Pedro


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e antopedronio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


O currículum é o eixo sobre o que se desarrolla a labor educativa, tanto nos aspectos conceptuais
(concepcións, compoñentes, niveis,...)como nos procedimentos (procesos de deseño, posta en práctica,
avaliación,...). De ahí a importancia do dominio dos contidos que vamos a traballar neste módulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desarrollar proxectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar o currículum oficial ó contexto sociocultural.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A28
B1
B2


Programar e implementar os procesos de avaliación: coñecemento e habilidade de
implementación de procesos avaliadores.


saber
saber facer


A41
A45
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Empregar diferentes metodoloxías en función do proceso de ensino-aprendizaxe,
adecuando os aspectos, procesos e criterios metodolóxicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A35
B3


Establecer procesos de mellora do proceso de E/A: analizando a interacción
profesor-alumno como base para o establecemento de novas estratéxias de acción
programadora durante a realización do proceso de E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A8
A9


Construir e seleccionar materiais didácticos adecuandoos ó saber facer dos alumnos.


saber
saber facer


A38


Crear deseños curriculares según os diferentes modelos, proxectando, en cada caso, a
toma de decisións dunha forma auto-reflexiva e crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B3


Dominar as diferentes técnicas e tipos de avaliación responsabilizandose dos procesos
avaliativos.


saber facer
Saber estar / ser


A41
A45
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais e lexislativas 


Currículum e teorías curriculares.
Orientacións teóricas do currículum.
Modelos de currículum.
Bases lexislativas. 


2.- Organización de centros educativos. 


Organización do alumnado.
Organización do profesorado e liderazgo.
Organos colexiados do centro escolar.
Documentos institucionais. 


3.- Compoñentes didácticos. Competencias.
Obxectivos: tipos e redacción.
Contidos: selección e secuenciación.
Metodoloxía: principios e estratexias.
Actividades:organización da aula e secuenciación da actividade.
Recursos didácticos.
Avaliación do proceso de E/A. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33


Traballos de aula 11 22 33


Traballos e proxectos 0 2 2


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proxectos, metodoloxía activa e
colaborativa cuio obxectivo é que o alumno alcance o dominio duns contidos mediante a
realización dun proxecto que, seguindo a Edwards (2000) consta dos seguintes pasos: Planificación
da investigación, selección do tema, recollida da información, aplicación, análise dos datos,
informe, seguimento e avaliación
O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente o
longo do curso. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun producto escrito no ordenador.
O profesor ofrecerá posibles temáticas para este proxecto. A elaboración levarase a cabo a medida
que se aborden as diferentes unidades temáticas nas clases maxistrales. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realizaran se prácticas autónomas a traves das diferentes plataformas didácticas na busqueda de
información. 
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Sesión maxistral Durante as sesións maxistrais realizaranse as explicacións teóricas dos temas e aclararanse as
dúbidas surxidas na elaboración do proxecto correspondentes a cada tema abordado.
O alumno disporá dun texto base para o seguimento do programa así como dunha guia na
exposición das unidades temáticas. 


Traballos de aula Durante as clases presenciais faranse exercicios concretos coa finalidade de que o alumno adquira
e consolide determinados procedimentos que, mais tarde, deberá formalizar de xeito autónomo no
proxecto.
Neste senso o alumno presentar´ó final do curso as seguintes evidencias:
1.- redacción dunha orde do día para unha reunión de departamento.
2.- Redacción dunha acta de reunión semanal do deprtamento.
3.- Deseño dunha U.D. facendo especial énfase na metodoloxía e avaliación.
4.- Glosario de termos e mapa conceptual dos documentos traballados (extensión maxima 5 folios). 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Farase un seguimento dos traballos


Proxectos Farase un seguimento dos traballos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Calificaranse as actividades de aula para a comprobación da consolidación dos aprendizaxes
e para unha retroalimentación positiva. (1 punto). 


10


Proxectos Realización dunha U.D. para a que o profesor proporá temáticas pero o alumno poderá,
escoller temática e curso de implementación. 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria
Os criterios de corrección son:
1.- Utilización e dominio dos coñecementos dispoñibles nos documentos traballados, contraste e
fundamentación do aprendido.
2.- Comprensión das ideas básicas contidas nos materiais analizados e traballados.
3.- Elaboración da expresión.
4.- Capacidade receptiva para a mellora do rendimento académico.
5.- Crítica razoada de posicións e feitos fundamentais, argumentos, vocabulario propios da materia.
6.- Claridade expositiva e habilidade comunicadora.
7.- Estructura correcta na presentación do proxecto (seguir estructura con elementos prescriptivos).
8.- Calidade das aportacións e innovacións e compromiso nas tareas.


Bibliografía. Fontes de información 


Canton Mayo, I. y Pino Juste, M.R., Diseño y desarrollo del currículum, Alianza Editorial, 2011


Cid, A.P., Diseño y desarrollo del currículum.Manual de programación, Andavira, 2010


Antunez, S. y Gairin, J., La organización escolar. Práctica y fundamentos, Editorial Grao, 1996


Bandez Angel, J., Programación de unidades didácticas segun ambientes de aprendizaje, Inde, 2000


Barbera Albalat, V., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular, uela española, 1999


González González, M.T., Organización y gestión de centros escolares, Prentice-Hall, 2003


Herrera Lara, J.A.; Manjon, D.G. y Vidal, J.G., Guia para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria, EOS, 2005


Medina Rivilla, A. y Savador Mata, F., Didáctica general, Prentice-Hall, 2002


Rodriguez Dieguez, J.L., La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del profesor,
Aljibe, 2004


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas 


Materia Bases para a
Ensinanza e a
Aprendizaxe das
Linguas


     


Código V02M066V10233      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Sueiro Justel, Joaquín


Profesorado Sueiro Justel, Joaquín


Correo-e jsueiro@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso da ensinanza da Lingua e Literatura
Buscar, obter e procesar información, transformala en coñecemento e aplicala ao proceso da
ensinanza da Lingua e Literatura
Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas adaptadas aos estudantes
Adquirir estratexias para estimular o esforzo e a aprendizaxe dos estudantes
Adquirir criterios de elaboración e selección de materiais didácticos de Lingua e Literatura
Integrar a formación en TICs na ensinanza da Lingua e Literatura


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A12
A32
A33
A41
A42
B1
B2


Contidos 


Tema  
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1. A tarea docente no mundo contemporáneo 


2. O ensino-aprendizaxe de español e galego 


3. A ensinanza-aprendizaxe de linguas:
Introducción.


4. A ensinanza da literatura 


1.1. O papel do docente no mundo actual
1.2 O docente de linguas 
1.3. O docente de linguas proprias e extranxeiras 


2. 1. Breve consideración histórica 
2.2. O español e o galego coma L1 e L2 no mundo actual.


3.1 Adquisición vs aprendizaxe 
3.2.Diferencias entre ensinanza aprendizaxe da L1 e L2
3.3.Conceptos fundamentais do proceso de ensinanza-aprendizaxe de L1
e L2 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 8 0 3 24 32


Presentacións/exposicións 3 0 6 18 21


Traballos tutelados 2 0 9 18 20


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Presentación por parte do docente dos temas fundamentáis 


Presentacións/exposició
ns


exposición oral por parte do alumnado dos traballos realizados 


Traballos tutelados Elaboración dun traballo dirixido polo docente sobre un caso derivado dos ocontidos teóricos 


Actividades introdutorias Explicación por parte do docente do curso, metodoloxías, avaliación, etc. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións Dirixir individualmente o traballo que ten que realizar o/a alumno/a


Traballos tutelados Dirixir individualmente o traballo que ten que realizar o/a alumno/a


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Presentación do traballo realizado baixo a dirección do docente 30


Traballos tutelados Preparación e elaboración dun traballo baixo a dirección do docente. 70


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder ser avaliados pola elaboración e defensa dun traballo, o/a alumno/a deberá asistir alomenos a un 85% das aulas. 


Caso de non facelo, poderá optar por un exame de teórico-práctico dos contidos no mes de xullo. 


Bibliografía. Fontes de información 


Austin, J.L, Cómo hacer cosas con las palabras: palabras y acciones, Barcelona: Paidós, 1988


Candlin, C. N. y Murphy, D. (Eds.)., Language Learning Tasks. , Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1987


Coll, C. , Psicología y Currículo, Barcelona: Ediciones Paidós., 1987


Zanón, J. (coord.) , La enseñanza del español mediante tareas, Madrid: Edinumen, 1999


Richards, J. &; Rodgers, Th., Enfoques y mátodos en la enseñanza de idiomas, Cambridge University Press, 2003


Arrarte G, Las tecnologías de la información en la enseñanza del español, Madrid Arco Libros, 2011


Recomendacións 
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Titulacion Máster
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Especialidade:
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento Lingua española


Coordinador/a Sueiro Justel, Joaquín


Profesorado Sueiro Justel, Joaquín


Correo-e jsueiro@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contrastar co alumnado a experiencia docente de Secundaria e Bacharelato e de L2
Estudar o enfoque do ensino das Linguas Castelá e Galega en Secundaria e Bacharelato
Estudar o enfoque do ensino das Literaturas Galega e Española en Secundaria e Bacharelato
Analizar as perspectivas e metodoloxía da Lingua e Literatura en Secundaria e Bacharelato
Estratexias pedagóxicas e didácticas para co alumnado de Secundaria e Bacharelato
Analizar as posibilidades das TIC no ensino da Lingua e Literatura
Coller práctica e seguridade na avaliación e corrección en Lingua e Literatura.


saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A14
A18
A22
A32
A38
A40
B2
B3


Contidos 


Tema  
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1. A interdisciplinariedade e os contidos
transversais na clase de Lingua e Literatura.
2. Da competencia lingüística á competencia
comunicativa.
3. Lingua(s) e sociedade.
4. Principais metodoloxías de
ensinanza-aprendizaxe 
5. Aplicación dos estudos teóricos ó caso do
español e do galego
6. A literatura na aula de secundaria e
bacharelato 
7. A unidade didáctica e a programación de
lingua e literatura 


3.1.O Español e o galego no mundo
3.2. O español e o galego na Galiza. Implicacións metodolóxicas


4.1. Os chamados métodos tradicionais
4.2.Principais correntes metodolóxicas xurdidas na segunda metade do
século XX 
4.3. Cara un eclecticismo metodolóxico
5.1. Influencia dos factores extralingüísticos no proceso de aprendizaxe 
5.2 Exemplificacións dos procesos de aprendizaxe 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 12 0 3 36 48


Presentacións/exposicións 4 0 11 44 48


Traballos tutelados 8 0 2 16 24


Actividades introdutorias 1 0 4 4 5


Horas totais E: 125


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos principais temas do curso por parte do docente 


Presentacións/exposicións Presentación por parte do alumnado do traballo realizado sobre unha cuestión deribada dos
contidos da materia 


Traballos tutelados Realización dun traballo dirixido polo docente 


Actividades introdutorias Explicación do curso por parte do docente e encargo de lecturas introdutorias 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións realización dun traballo dirixido polo docente


Traballos tutelados realización dun traballo dirixido polo docente


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Presentación oral dun traballo realizado baixo a dirección do docente 30


Traballos tutelados Diseño, estruturación, organización e elaboración dun traballo dirixido polo docente 70


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para seren avaliados polo traballo e a súa defensa, os/as alumnos/as deberán asistir aolmenos ao 85% das aulas. Caso
contrario, deberán realizar un exame teórico-práctico no mes de xullo


Bibliografía. Fontes de información 


Cassany, D. , Enseñar lengua, Barcelona Grao, 1994


MAQUEO, A. M., Lengua, aprendizaje y enseñanza. El enfoque comunicativo: de la teoría a la práctica., México:
UNAM-LIMUSA Noriega Editores., 2004


centro virtual cervantes, , , 


González Gil María Dolores, CE BIBLIOGRÁFICO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA, DIDÁCTICA DE LA LITERATURA Y LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL, Cervantes, 2011


Bombini, Gustavo, Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura, Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2006


Alvarado Maite, Problemas de la enseñanza de lengua y literatura, Univertsidad de Quilmes, 2004


RUIZ BIKANDI, U., ABASCAL, M.D., CAMPS, A., LARRIGAN, L.M., MARGALLO, A.M.,MATEOS, M., MILIAN, M., R, Didáctica de la
Lengua Castellana y la Literatura., Barcelona Graò, 2011
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, Grupo Greal (Grupo de Investigación sobre la Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas) http://www.greal.cat, , 


, Darle a la Lengua (Felipe Zayas) http://www.fzayas.com/darlealalengua/, , 


Recomendacións 
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Guerra, Anxo


Profesorado Calvo Murás, Xosé Manuel
González Guerra, Anxo


Correo-e anxo@galegos.eu


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contrastar co alumnado a experiencia como profesores de secundaria e bacharelato saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
B2


2.Estudar o enfoque do ensino da Lingua Galega e Literatura en secundaria e bacharelato saber
saber facer


A4
B2


3. Analizar as perspectivas e metodoloxía da Lingua Galega e da Literatura en secundaria
e bacharelato.


saber
saber facer


A6
B3


4. Coller seguridade no trato co alumnado de secundaria e bacharelato en Lingua Galega
e Literatura


saber facer
Saber estar / ser


A8
B2


5. Analizar as posibilidades das TIC no ensino da Lingua Galega e Literatura en secundaria
e bacharelato


saber
saber facer


A40
B1


6. Coller práctica e seguridade na avaliación e corrección en Lingua Galega e Literatura en
secundaria e bacharelato


saber
saber facer


A12
A46
B2


Contidos 


Tema  
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CONTIDOS: 
- Anxo González:
Estratexias de aula, tics e literatura


1.- Recursos e estratexias do profesor na aula de Secundaria e
Bacharelato, Lingua Galega e Literatura.
Experiencias persoais e teoría.
2.- O DCB de Lingua Galega e Literatura e a Programación de
departamento. Plan lector e itinerarios de lectura na materia de Lingua
Galega e Literatura. Normativa e Plan do IES Sánchez Cantón.
3.- Plan TICs e recursos tics na materia de Lingua Galega e Literatura. O
proxecto Abalar. Experiencias.
4.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 1: poesía 1. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
5.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 1: poesía 2. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
6.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 2: prosa. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
7.- A avaliación na aula de Lingua galega e literatura.
Análise dos resultados nas aulas do Sánchez Cantón.


CONTIDOS: 
- Xosé Manuel Calvo:
Estratexias de aula, sociolingüística, lingua 


1.- Reflexións previas sobre o rol do profesor, o protagonismo do alumno e
o clima da aula.
2.- A interdisciplinariedade e os contidos transversais dende a clase de
Lingua e Literatura Galega.
3.- Lingüística e/ou sociolingüística.
4.- Lingua(s) e sociedade. Interrelacións e complexidade: a variación.
5.- Da competencia lingüística á competencia comunicativa.
6.- Das actitudes ás condutas lingüísticas.
7.- Coñecementos, procedementos e actitudes.
8.- Do oral á escrita.
9.- Da teoría á práctica.
10.- Actividades grupais e personalizadas.
11.- Comprensión, elaboración e (auto)corrección de textos.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Seminarios 30 90 120


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 30 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Seminarios Sesións segundo o calendario oficial
Facultade de Tradución
Profesor Anxo González:
Sesión 1.- Recursos e estratexias do profesorado na aula de Lingua Galega e Literatura.
Sesión 2.- DCB. Plan lector de Lingua Galega e Literatura. 
Sesión 3.- Plan TIC de Lingua Galega e Literatura. Abalar
Sesión 4.- Didáctica da Literatura Galega 1. A poesía social. 
Sesión 5.- Didáctica da Literatura Galega 2. A poesía amorosa.
Sesión 6.- Didáctica da Literatura Galega 3. Prosa.
Sesión 7.- A avaliación na clase de literatura.


Profesor Xosé Manuel Calvo:
Sesión 8.- Reflexións previas sobre o rol do profesor, o protagonismo do alumno e o clima da aula.
Sesión 9.- A interdisciplinariedade e os contidos transversais dende a clase de Lingua e Literatura
Galega.
Sesión 10.- Lingüística e/ou sociolingüística.
Das actitudes ás condutas lingüísticas.
Sesión 11.- Lingua(s) e sociedade. Interrelacións e complexidade: a variación.
Da competencia lingüística á competencia comunicativa.
Sesión 12- Coñecementos, procedementos e actitudes.
Do oral á escrita. 
Sesión 13.- Da teoría á práctica.
Actividades grupais e personalizadas.
Sesión 14.- Comprensión, elaboración e (auto)corrección de textos.


Anxo González Guerra-Xosé Manuel Calvo:
Sesión 15.- Avaliación do alumnado e da actividade. Conclusións finais.
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Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Atención personalizada durante o desenvolvemento dos seminarios, no email dos dous
profesores e na FAITIC.


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Atención personalizada durante o desenvolvemento dos seminarios, no email dos dous
profesores e na FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Seminarios Asistencia a todas as sesións e participación activa en todos os seminarios 80


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Corrección de traballos e solucións didácticas 20


Outros comentarios e segunda convocatoria


              Avaliación será continua a través do seguimento do alumno, para o que é imprescindible a asistencia ás sesións
presenciais e a colaboración nas actividades propostas.


A nota será numérica: de 0 a 10 


Temario do exame final, en caso de non asistir ás sesións e realizar as tarefas con aproveitamento:


1.   Os obxectivos de Lingua e literatura galega na ESO


2.   Os obxectivos de Lingua e literatura galega no bacharelato


3.   Criterios de avaliación de Lingua e literatura galega na ESO


4.   Criterios de avaliación de Lingua e literatura galega no Bacharelato


5.   As competencias básicas e as TIC na materia de Lingua galega e literatura


6.   A metodoloxía na materia de Lingua galega e literatura nos IES


7.  O plan lector na materia de Lingua galega e literatura


8.  Distribución dos contidos de Lingua galega e literatura na ESO e Bacharelato


 


Bibliografía. Fontes de información 


www.ogalego.eu 
http://www.edu.xunta.es/web/teachers
http://www.xunta.es/linguagalega/o_galego_nas_novas_tecnoloxias
http://www.edu.xunta.es/centros/iessanchezcanton/aulavirtual (como convidado)
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/
Material subido ao Faitic


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Avaliación será continua a través do seguimento do alumno, para o que é imprescindible a asistencia ás sesións presenciais
e a colaboración nas actividades propostas. Asi como a entrega puntual dos traballos e probas de avaliación.


A nota será numérica: de 0 a 10
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria 


Materia Didáctica da
Lingua e
Literatura
Castelá na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V10235      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Varela Portela, María Concepción


Profesorado Varela Portela, María Concepción


Correo-e m.concepcionvarela@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Os coñecementos filolóxicos non resultan suficientes na formación do futuro docente. Este debe saber como
aplicalos e transmitilos en función das diferentes situacións coas que se poida atopar. 
Nesta materia pretendemos aportar aos estudantes do máster as estratexias básicas para poder
desenvolverse axeitadamente na aula, co manexo de tódolos recursos que teñan ao seu alcance, para lograr
que os seus alumnos valoren a necesidade de estudar “Lingua e Literatura” e comprendan a importancia do
seu esforzo para obter a recompensa correspondente.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como a
la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes
y profesionales del centro.
2 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.
3 Diseñar y desarrollar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
4 Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para
aprender por si mismo y con otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
5 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y
abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
6 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
7 Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
8 Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los
estudiantes.
9 Integrar la formación en comunicación audiovisual-multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
10 Conocer estrategias y procedimientos de evaluación y entender la evaluación como un
procedimiento de regulación del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.
11 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización
cursada.
12 Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de
decisiones. 
13 Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios.


Universidade de Vigo Guía Docente da materia


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A48
A49
B1
B2
B3
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Obxectivos da materia (xenéricos e específicos)
1 O obxectivo xeral é complementar a formación dos estudantes na dirección do cometido
profesional ao que se encamiña. Deste xeito deberán finalizar o curso cunha visión realista e
actualizada do profesor de Lingua Castelá e Literatura en Secundaria e adquirir as destrezas
que se especifican no apartado correspondente para poder empregalas nun futuro.
2 Entre os obxectivos máis específicos está o de suscitar interese pola profesión e ter
consciencia da necesidade da reciclaxe continua, que requirirá investigar e estar informado
constantemente das novidades que poidan xurdir.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  
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1. Fuentes curriculares, objetivos, contenidos y
criterios de evaluación en los DCB de las áreas
de lengua gallega y literatura y de lengua
castellana y Del DCB al aula: estrategias y
elementos de la programación didáctica en el
área de lengua castellana y literatura.
2. El trabajo con la oralidad y la escritura en
lengua castellana en la educación secundaria. 
3. Recursos bibliográficos, audiovisuales e
informáticos para la enseñanza y aprendizaje de
la lengua y la literatura castellana en la ESO y el
Bachillerato.
4. Análisis y diseño de actividades didácticas en
el área de lengua castellana y literatura.
5. La evaluación de los aprendizajes en el área
de lengua castellana y su literatura: criterios e
instrumentos.
6. 6.Diseño de unidades didácticas para enseñar
lengua y literatura castellana en la educación
secundaria


DESARROLLO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO EN EL AULA
1. El trabajo con la oralidad y la escritura en Lengua castellana y
Literatura:
1.1 Literatura
1.2 Lengua
1.3 Didáctica de la expresión oral
1.4 Didáctica de la escritura
1.5 Tipologías textuales
1.6 Las habilidades comunicativas Técnicas dramáticas. 
1.7. El análisis crítico del discurso y su aprovechamiento en el aula. 
2. Recursos bibliográficos, audiovisuales e informáticos:
2.1. Herramientas tradicionales
2.1.1. Libros de lectura
2.1.2. La prensa
2.1.4. Bibliotecas escolares (*Contémplase a posibilidade de visitar unha
biblioteca escolar para desenvolver as actividades correspondentes in situ)
2.1.5. Otros recursos
2.2. Audiovisuales
2.2.1. Publicidad
2.2.2. CD audio
2.2.3. Cine y TV
2.3. Informáticos
2.3.1. Internet. 
2.3.2. Nuevos géneros discursivos en Internet.
2.3.2. La Webquest
2.3.3. El Messenger
2.3.4. El blog
2.3.5. Aula virtual
3. Análisis y diseño de actividades didácticas
3.1. Formación del profesorado y práctica docente. 
3.2. La motivación 
3.3. La secuencia por tareas
3.4. Los proyectos de lectura.
3.5. Educación en valores 
3.6. Diseño de actividades.
3.7. Evaluación y adecuación de actividades. 
4. La evaluación
5 y 6. DCB y Unidades Didácticas
5.1. Introducción. Estructura y conceptos. 
5.2. Contextualización..
5.3.DCB. Currículos ESO 
5.4. DCB. Currículum Bachillerato.
5.5. Competencias.
5.6. Contenidos y objetivos.
5.7. Actividades.
5.8. Evaluación.
5.9. Medidas de atención a la diversidad.
5.10. Unidades Didácticas y proyecto Interdisciplinar.
5.11. Unidades Didácticas: Programación de Departamento y Memoria
anual.
5.12. Unidades didácticas y su relación con el PEC.
5.13. Las actividades extraescolares.
5.14. Unidades Didácticas interdisciplinares. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Outros 30 120 150


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición
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Outros Distribución das clases Horas presenciais Horas de traballo autónomo Total
Clases teóricas 15 minutos por sesión 
Actividades prácticas de aula 45 minutos por sesión 
Actividades de deseño e organización 20 minutos por sesión 


Análise de materiais didácticos impresos 20 minutos por sesión 
Traballo con aplicacións on-line de interés didáctico 20 minutos por sesión 
TOTAL 2 horas por sesión X 15 sesións 


Atención personalizada 


 Descrición


Outros
Distribución das clases Horas presenciais Horas de traballo autónomo Total
Clases teóricas 15 minutos por sesión 
Actividades prácticas de aula 45 minutos por sesión 
Actividades de deseño e organización 20 minutos por sesión 


Análise de materiais didácticos impresos 20 minutos por sesión 
Traballo con aplicacións on-line de interés didáctico 20 minutos por sesión 
TOTAL 2 horas por sesión X 15 sesións 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros Criterios principais de cualificación Tipo de instrumento/proba Ponderación


* Adquisición das competencias básicas Diario de clase 4


* Análise e deseño de unidades didácticas relacionadas coa materia Elaboración dunha Unidade
Didáctica* 3


* Dominio dos recursos bibliográficos, audiovisuais e informáticos Entrega de traballos e actividades
periódicamente 2


*Participación e actitude do alumnado na aula Seguimento na aula 1


**De non ter cualificación nas probas mencionadas, o alumno poderá ser avaliado de todo o anterior
nunha proba final Exame final 100


100


Outros comentarios e segunda convocatoria


Criterios principais de cualificación Tipo de instrumento/proba Ponderación


* Adquisición das competencias básicas Diario de clase 4


* Análise e deseño de unidades didácticas
relacionadas coa materia


Elaboración dunha Unidade Didáctica* 3


* Dominio dos recursos bibliográficos, audiovisuais
e informáticos


Entrega de traballos e actividades
periódicamente


2


*Participación e actitude do alumnado na aula Seguimento na aula 1


**De non ter cualificación nas probas mencionadas,
o alumno poderá ser avaliado de todo o anterior
nunha proba final 


Exame final 100


*O deseño da unidade didáctica conterá os apartados que inclúe o esquema básico da LOE para as programacións didácticas,
pero ademais incorporaranse necesariamente contidos relacionados cos seguintes bloques:


•       Literatura


•       Gramática


•       Oralidad


•       Educación en valores


Entre as actividades deseñadas non poden faltar algunhas ferramentas e técnicas coas que traballaremos na clase:


•       Webquest ou cazatesoros (a escoller)
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•       Hotpotatoes


•       Prensa ou publicidade (a escoller)


•       Uso da biblioteca escolar


Os recursos deben ser variados e non limitarse ao bolígrafo e o papel.


Bibliografía. Fontes de información 


Se lle entregará ao alumnado ao comezo de cada unidade


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Investigación e Innovación na Área das Linguas 


Materia Investigación e
Innovación na
Área das Linguas


     


Código V02M066V10237      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, María Rosa


Profesorado Pérez Rodríguez, María Rosa


Correo-e rosa@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Introdución á investigación na área das linguas, enfocada especialmente á mellora e innovación docente das
linguas (e literaturas) no ensino secundario. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación


saber A12


Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade
lingüística e as súas implicacións educativas.


saber A31


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber A40


Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un
procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.


saber A41


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber A42


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e
expor alternativas e solucións.


saber A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e
ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber A45


Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión
sobre a práctica.


saber A49


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos,
incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1
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Contidos 


Tema  


1. A innovación docente na área das linguas Contidos e métodos. 


2. Aplicación das novas tecnoloxías ao ensino de
linguas. 


Recursos en internet. Ensino virtual. 


3. A avaliación no proceso de ensino-aprendizaxe Tipos de avaliación. Que e como avaliar.
Avaliar para ensinar, avaliar para cualificar.


4. A investigación en educación Investigación en linguas: temas, métodos. Investigación como recurso de
innovación educativa. Os estudios de caso. 


5. Como escribir un traballo de investigación Selección de tema, busca e organización de datos, normas de
presentación do texto. 


6. Como preparar unha presentación oral Presentación de traballos científicos e defensa de traballos académicos. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 1 2 4


Resolución de problemas
e/ou exercicios


8 0 2 16 24


Presentacións/exposicións 2 0 10 20 22


Titoría en grupo 2 0 3 6 8


Sesión maxistral 12 0 3 36 48


Traballos e proxectos 4 0 10 40 44


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Detección dos coñecementos previos do alumnado e dos seus intereses e motivacións.
Presentación dos obxectivos e contidos da materia. Aclarar os criterios de avaliación. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Formulación e resolución de problemas en pequenos grupos. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e os demáis estudantes dos resultados dun
traballo individual dirixido polo docente. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumnado mantén co profesorado da materia para
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun 
traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou
exercicios


O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Presentacións/exposicións O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Titoría en grupo O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Traballos e proxectos O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións O alumnado fará unha presentación oral ante o grupo dun traballo escrito
previamente entregado ao docente. 
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Traballos e proxectos O alumnado presentará un traballo escrito, individual, sobre un tema que acordará
co docente da materia. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Quen non acade o aprobado na primeira edición deberá someterse ao mesmo sistema de avaliación na segunda (xullo):
presentará un traballo escrito, individual, sobre un tema que acordará co docente da materia e, ademáis, fará unha
presentación oral deste ante o docente e, se é o caso, outros membros do grupo.


Bibliografía. Fontes de información 


Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya, Cómo presentar un trabajo académico.
Dispoñíbel en liña: (última consulta: 20/07/2012).


Servicio de Biblioteca de la Universidad de La Laguna, Cómo elaborar un trabajo. Dispoñíbel en liña: (última consulta:
20/07/2012). 
Walker, Melissa (1992): Writing research papers. New York: W W Norton & Co Inc. Citado pola edición española: Cómo
escribir trabajos de investigación. Traducido por José A. Álvarez.  Barcelona: Gedisa, 2000.


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Non hai recomendacións.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V10301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas/V02M066V10233
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria/V02M066V10235
Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria/V02M066V10234
Didáctica da Lingua e Literatura Galega na Educación Secundaria/V02M066V10236
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V10103
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V10104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V10401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 
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 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas/V02M066V10233
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria/V02M066V10235
Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria/V02M066V10234
Didáctica da Lingua e Literatura Galega na Educación Secundaria/V02M066V10236
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V10103
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101
Prácticas Externas/V02M066V10301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V10104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V02101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ojea Rúa, Manuel


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e moxea@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A1
A2
A5


Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7


Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.


saber
saber facer


A42
A43
A44
A48
A49
B3


Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría. saber
saber facer


B1
B2
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Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.


saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor
titorial.


saber
saber facer


A10
A11


Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos
así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A15
A30


Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1


Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.


saber
saber facer


A5
A6
A11
A12
B1


Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A7
A8
A36
A37


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B2
B3


Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A19
A20
A21


Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A11
A12
A22
A23
A24
A25
A26
A27


Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. saber
saber facer
Saber estar / ser


A28
A29
A30
A31


Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A26
A27
A28
A29
B1
B2


Contidos 
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Tema  


Bases conceptuais do ámbito disciplinar. Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 


Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 


Bases lexislativas da orientación e función tutorial. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas dificultades de aprendizaxe e
da atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a
atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a atención á diversidade. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions
curriculares. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions curriculares. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. Estratexias e
técnicas de orientación na tutoría. 


A participación das familias en centros e a súa
orientación. 


A participación das familias en centros e a súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 24 36


Resolución de problemas e/ou exercicios 14 20 34


Traballos tutelados 1 13.5 14.5


Outros 0 2 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Outras 0 0 0


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 0 0


Traballos e proxectos 0 0 0


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Aportacións teóricas. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realización de exercicios. 


Traballos tutelados Traballo materia. 


Outros Dossier. 


Actividades
introdutorias


Actividades introductorias. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas
e/ou exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outras Participación directa nas clases. Asistencia e participación. 20
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Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividades de aula: Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e
da posta en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Traballos e proxectos Traballo da materia: Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade,
innovación, actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


 


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 


 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.
LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.
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MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona:
Graó.
MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.
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MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.
MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer
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-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580
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-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
Prácticas Externas/O02M066V02301


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208


Materias que se recomenda ter cursado previamente
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y
valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables
de la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Promover acciones de educación afectivoemocional, en valores e formación ciudadana. saber
saber facer
Saber estar / ser


A26


2. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y
la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la
educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de
las personas con discapacidad.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A28


3. Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales saber
saber facer
Saber estar / ser


A19


4. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país saber
saber facer


A24


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. Sistema educativo. los
agentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) y su evolución. 


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 14 12 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


Sesión maxistral 14 7.5 21.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Sesión maxistral El profesorado presentará los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Traballos de
aula


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20
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Traballos de aula Intervenciones y actividades prácticas 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajos 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Del Pozo, M.M. (Ed.) (2009). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Biblioteca Nueva.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Sarramona, J. (2000). Teoría de la educación. Barcelona: Ariel
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Trilla, J. (1993). La educación fuera de la escuela. Barcelona: Ariel.
Vázquez, V.; Escámez, J. e García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
REVISTAS
Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación.
Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de
Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


ía Docente a materia


NOTA:


Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas.


Recomendacións 
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Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V02102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


Páxina 2 de 5







 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V02103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ricoy Lorenzo, María Carmen


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e cricoy@uvigo.es


Web http://http://mpe.uvigo.es/index.php?lang=es 


Descrición
xeral


O Máster de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas da
Universidade de Vigo é de tipo profesionalizante e ten carácter oficial. Por tanto este máster, como os da súa
clase, desembocará na adquisición dun título universitario da área de Educación. A formación neste máster
está orientada a capacitar aos licenciados, arquitectos, inxeneiros e graduados en áreas específicas
(xeografía e histórica, tecnoloxía e informática, etc.) para desenvolver o labor como profesores/as de
secundaria.
O seu contido curricular no plano de estudos agrúpase ao redor de tres módulos (común, específico e
prácticum), cun total de 60 créditos anuais. A materia de Deseño Curricular e Organización de Centros
Educativos forma parte do módulo común, ten carácter obrigatorio e conta con 4,5 créditos ECTS. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


Páxina 1 de 6



http://http://mpe.uvigo.es/index.php?lang=es





 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito disciplinar. saber A1
A2


Dispor dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos
didáctico-organizativos sobre os que asente a práctica docente.


saber A1
A2


Contar cunha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades útiles para o
desenvolvemento da actividade docente.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A10
B1


Coñecer a lexislación da educacións secundaria obrigatoria, bacharelatos, formación
profesional e ensino de idiomas.


saber A13
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Ser capaz de identificar e aplicar os elementos didácticos o proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber
saber facer


A6
A9
A10
A21
A27
B1
B2


Identificar e promover modelos de liderato democráticos. saber
saber facer


A10
B3


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinais e multidisciplinais.


saber facer
Saber estar / ser


A16
B3


Ser capaz de promover o traballo en grupo do alumnado e compañeiros. saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
B3


Deseñar, producir e avaliar materiais curriculares. saber facer A18
A22
B2


Ser capaz de deseñar, planificar e avaliar proxectos e programas curriculares. saber facer A21
B1


Ser conscientes da importancia da comunicación e dos procedementos dialóxicos na
efectividade dos procesos de ensino-aprendizaxe.


saber facer
Saber estar / ser


A4
A9
A23
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica: Modelos de ensinanza e de currículo.
Modelos de liderazgo en educación e traballo en equipo. 


Estrutura e organización do ensino na Etapa de E.
Secundaria: 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum. 


Compoñentes didácticos e organizativos (deseño
didáctico): 


obxectivos, competencias, contidos, actividades, metodoloxía, principios e
estratexias, recursos didácticos, organización da aula, avaliación do
proceso de ensinanza-aprendizaxe, etc. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 25 33.5


Traballos de
aula


6 0 0 15 21


Metodoloxías
integradas


7 0 0 20 27


Traballos
tutelados


1 0 0 25 26


Cartafol/dossier 0 0 0 5 5


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral da docente apoiada en recursos didácticos, particularmente en medios audiovisuais
e TIC, así coma en diferentes estratexias dirixidas a acaptar a atención do alumnado e a motivalo. 


Traballos de aula Realización de actividades na aula baixo as directrices da profesora. O seu desenvolvemento
estará vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Metodoloxías integradas Desenvolvemento de diferentes actividades a partir da integración de prácticas con TIC,
microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Traballos tutelados A partir da proposta e directrices da profesora o alumnado desenvolverá un traballo monográfico
titelado sobre algunha parte dos contidos da materia que se vinculará na sua maior parte co
traballo autónomo. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Metodoloxías
integradas


Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia/seguimento das clases e participación. Ata 20


Traballos de aula Valoraranse a implicación e adecuación de actividades relacionadas coa parte teórica e
práctica da materia desenvoltas polo alumno/a na aula. 


Ata 10


Traballos tutelados Valorarase o documento do traballo monográfico presentado (en soporte impreso ou
dixital, segundo indicación do profesorado), estrutura e calidade do contido, emprego
axeitado de termos técnicos, orixinalidade, grao de innovación refletido e actualización
documental plasmada. 


Ata 40


Metodoloxías
integradas


Valorarase o desenvolvemento de competencias a partir da integración de prácticas
con TIC, microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Ata 25


Cartafol/dossier Valorarase a organización, calidade global do proceso de aprendizaxe e adquisición de
competencias e coñecementos reflectidos a través do eporfolio. 


Ata 0,5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic e tamén
é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: 
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O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
•    Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
•    De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008).  Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
•    Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill
•    Moral. C. (2010). Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza. Madrid: Pirámide.
•    Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


-    Aula Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177
-    Aula de Innovación Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178
-    Contextos Educativos.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328
-    Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-    Escuela Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511
-    Educación XX1.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
-    Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496
-    Estudios Sobre Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907
-    Praxis Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117
-    Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-    Qurriculum.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094
-    Revista Complutense de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127
-    Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-    Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS


-    Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-    CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica. 


Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos
principios implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla
consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”. 


O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.


Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 
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 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 
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 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 
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O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 


Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 


Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 8 24 32


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Presentación da materia e exposición de contidos 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Outros comentarios e segunda convocatoria
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres.Para obter unha avaliación positiva é preciso
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares.O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.
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O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente
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Titulacion Máster
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a González González, Paulino


Profesorado González González, Paulino


Correo-e pauliglez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia de Tecnoloxía e Informática para o profesorado de Educación Secundaria plantéxase, neste
mestradro, como un complemento de formación dos futuros profesores de Tecnoloxía e Informática, que,
provenientes de distintos ámbitos científicos, deben coñecer a ampla variedade de contidos que se cursan
nos respectivos ensinos da Educación Secundaria. Preténdese, polo tanto, potenciar nos futuros docentes as
competencias básicas que logo eles mesmos terán que desenvolver nos seus alumnos de Educación
Secundaria, e así ser capaces de deseñar programas de actividades e de traballo que axuden aos seus
futuros alumnos a alcanzalas. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


Páxina 1 de 6







 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente
correspondente.


saber A1
A5


2. Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa,audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4
A8


3. Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. Saber estar /
ser


A16


4. Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer A17


5. Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
entornos educativos novos ou pouco coñecidos.


saber facer A18


6. Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
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7. Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32


8. Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. saber A33


9. Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas
para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A34


10. Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos
curriculares


saber A35


11. Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das
materias correspondentes.


saber A36


12. Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. saber facer A37


13. Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. saber A38


14. Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


Saber estar /
ser


A40


15. Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber A43


16. Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


17. Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


18. Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


1. Análise do currículo e recursos para a
aprendizaxe. 


2. Materiais de uso técnico. Estruturas. 


3. Máquinas e mecanismos. Electricidade e
electrónica. 


4. Control automático e robótica. Neumática e
hidráulica. 


5. Sistemas de comunicación: telefonía, radio e
TV 


6. Tecnoloxía e sociedade 


7. Manexo de simuladores: eléctricos,
electrónicos, mecánicos e neumáticos. 


8. Hardware e sistemas operativos. Internet e
redes informáticas. 


9. Seguridade cos equipos informáticos 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 12 0 0 23 35


Prácticas en aulas de
informática


5 0 0 25 30


Traballos tutelados 3 0 0 6 9


Presentacións/exposicións 5 0 0 30 35


Horas totais E: 109


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.36 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dos traballos a desenvolver polos estudantes. 


Prácticas en aulas de
informática


Manexo e avaliación de simuladores eléctricos, electrónicos, mecánicos e neumáticos de interés
didáctico 
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Traballos tutelados Actividades tuteladas: elaboración de traballos, actividades de avaliación 


Presentacións/exposicións Actividades de concreción e avaliación de contidos. Selección de contidos por cursos. Presentación
e discusión 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Prácticas en aulas de informática A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Nº de asistencias (excepcionalmente admítese a ausencia a 2 sesións),
calidade do discurso nas intervencións e/ou debates, emprego progresivo e
axeitado de termos técnicos. 


15


Presentacións/exposicións Presentación, calidade do contido, emprego axeitado de termos técnicos e
innovación. Exposición axeitada 


30


Prácticas en aulas de informática Análise e avaliación de simuladores. Organización, calidade e coherencia do
conxunto do contido e entrega en prazo. 


25


Traballos tutelados Traballos relacionados coas actividades de concreción e avaliación de
contidos. 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a duas sesións.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


Páxina 5 de 6







- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Bibliografía. Fontes de información 


O profesor facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma Faitic poderanse consultar diversos materias e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Ao longo do curso indicaranse materiais complementarios recomendados para a preparación da materia: libros, revistas e
páxinas web de libre acceso, etc.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


 ·          Silva, F. (2005) Tecnología Industrial I. Madrid: McGraw-Hill.


·          Val S., González J., Ibañez J., Huertas J.L., Torres S.. (2005). Tecnología Industrial II. Madrid: McGraw-Hill.


·          Guash Vallcorba M.,.Borrego Roncal M, Jordan Arias J.. Electrotecnia. (2008). Madrid: McGraw-Hill.


·          Vejo P.. Tecnología. (2006). Madrid: McGraw-Hill.


·          García P., Ferro M., Ali I. (2008). Tecnología de la Información y la Comunicación. Madrid: Anaya


 


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


·          Barón M. (2004) Enseñar y aprender tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


·          Marpegán C.M., Mandón M.J., Pintos J.C. (2009). El placer de enseñar tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


·          Abad J.J. (1997)  Ciencia, tecnología y sociedad. Madrid: McGrawHill.


·          Vazquez Alonso A. (2010) Didáctica de la Tecnología. Madrid. Síntesis


 


PAGINAS WEB


·          Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad.  http://www.revistacts.net/


·          Recursos para las áreas de Tecnología ESO, Tecnología Industrial y Electrotecnia:  http://www.areatecnologia.com/


·          Fundación española para la Ciencia y Tecnología: http://www.fecyt.es/


·          En los resúmenes de cada uno de los temas tratados en el programa (en Faitic), se incluyen una relación de páginas
web con contenidos relativos a dichos temas.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria 


Materia Didáctica da
Tecnoloxía e
Informática na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V02211      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Antonio


Profesorado Pérez Rodríguez, José Antonio
Sanchez Cantón, Jesús M.


Correo-e jose.a.perez@edu.xunta.es


Web http://http://faitic.uvigo.es/index.php?option=com_faitic_acceso_cursos&Itemid=67&lang=gl 


Descrición
xeral


A Didáctica da tecnoloxía e da informática comprende a experiencia reflexionada da práctica docente nesta
materia incorporando os resultados da investigación levada a cabo pola comunidade científica. Nesta altura,
a didáctica da tecnoloxía forma parte dun conxunto amplo de coñecemento recollido na didáctica das
ciencias. Lonxe de constituir un conxunto de normas prácticas e protocolos de actuación a didáctica pasa a
ser progresivamente un corpo de coñecementos e como tal pode tratarse como calquera outra materia do
currículo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os modelos didácticos existentes. saber
saber facer


A1
A2
B1
B2
B3


Desenvolver criterios persoais sobre os diferentes modelos saber facer B1
B2
B3


Ser quen de elaborar actividades de ensinanza-aprendizaxe de acordo cos obxectivos e
criterios de avaliación propostos


saber
saber facer


A6
A10
B1
B2
B3
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Ser quen de elaborar un modelo de avaliación para unha unidade didáctica. saber
saber facer


A3
B1
B2
B3


Desenvolver criterios persoais sobre os diferentes modelos saber
saber facer


A3
B1
B2
B3


Ser quen de atopar, seleccionar e transformar recursos didácticos de diferente tipo saber
saber facer


A8
A10


Elaborar actividades e tarefas de profesor e alumnado saber
saber facer


A21
A37
A38
B1
B2
B3


Valorar a importancia dos plans de xestión da calidade nos centros educativos saber
saber facer


A13
B1
B2
B3


Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados saber
saber facer
Saber estar / ser


A40
B1
B2
B3


Transformar os currículos en programas de actividades de traballo. saber
saber facer


A1
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Tecnoloxía, ciencia e técnica. Historia da ensinanza de la tecnoloxía
Razóns que xustifican a súa presenza no currículo de secundaria. 


Modelos didácticos Académico
Resolución de problemas.
Desenvolvemento de proxectos.
Criterios de valoración dos modelos didácticos. 


O currículo Obxectivos 
Competencias
Contidos
Criterios de avaliación 


Unidade didactica Aspectos que debe contemplar.


A avaliación en tecnoloxía Avaliación inicial, formativa e final
Criterios de avalaición
Instrumentos de avaliación.
Proceso da avaliación
A cualifiación 


Os departamentos didácticos. Finalidade
Composición
Misión


A calidade no sistema educativo. Enfoque
Política
Planificación
Responsabilidade 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 10 20 30


Traballos de aula 8 32 40


Presentacións/exposicións 12 48 60
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Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


0 10 10


Traballos e proxectos 0 5 5


Estudo de casos/análise de situacións 0 5 5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Traballos de aula Elaboración de activides de ensinanza-aprendizaxe cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual ou en grupo dos traballos elaborados . 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos de aula
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Presentacións/exposicións
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Asistencia regular a clase. 
Puntualidade. 
Axustase a temporalidade prevista. 
Utilización da terminoloxía axeitada .
Axustarse aos criterios de avaliación de cada actividade
prevista.
Aplicación de ferramentas TIC 
Manexo de técnicas e métodos da especialidade. 


30
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Presentacións/exposicións Tratamento e profundidade dos contidos teóricos
aplicados a práctica. 


Emprego axeitado de termos relacionados coa materia. 


Entrega en prazo das actividades. 


Traballo en equipo se fose o caso 
Defensa do traballo desenvolvido. 


Contempla os criterios previstos na comunicación da
actividade.


Segue un orde na presentación 


30


Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


Calidade e coherencia do conxunto de contidos. 


Uso de bibliografía. 


Entrega en prazo. 


Contempla os contidos da materia. 


Estrutura interna dos documentos. 


10


Traballos e proxectos Calidade e coherencia do conxunto de contidos. 
Uso de bibliografía. 
Entrega en prazo. 
Contempla os contidos da materia. 
Estrutura interna dos documentos. 


20


Estudo de casos/análise de situacións Exposición de forma ordenada 
Orixinalidade nas presentación 
Aplicación de ferramentas TIC 
Manexo de técnicas innovadoras 
Utilización da terminoloxía axeitada. 
Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.


·         Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill


·         Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


·         Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria


·         Lexislación do Bacharelato de Galicia


·         Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest


·         Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrotécnia de Peter Bastión y otros. Akal


·         Programación por competencias, formación y práctica. Mª Julia Roldán Arredondo y otros. Pearson


·         Problemas y cuestiones de tecnología industrial. Antonio Domínguez y otros. Averroes


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


·         Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?
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·         Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.http://dialneunirioja.es/servlet/revista?


·         Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Qurriculum.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista Complutense de Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista REEA http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía 


Materia Organización da
Aula-Obradoiro
de Tecnoloxía


     


Código O02M066V02212      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Antonio


Profesorado Pérez Rodríguez, José Antonio
Sanchez Cantón, Jesús M.


Correo-e jose.a.perez@edu.xunta.es


Web http://faitic.uvigo.es/ 


Descrición
xeral


A materia de "Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía" plantéxase, neste master, como un
complemento específico de formación do futuro profesorado na área de Tecnoloxía da ESO, Tecnoloxía
Industrial, Electrotecnía e informática, que, proveniente de distintos ámbitos científicos e tecnolóxicos, deben
coñecer unha ampla variedade de contidos que se cursan nos respectivos ensinos da Educación Secundaria e
Bacharelato, coa idea de potenciar nos futuros docentes as competencias necesarias para o
desenvolvemento da súa labor docente, e así ser capaces de deseñar e programar actividades e proxectos
propias desta materia. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


Páxina 2 de 8







 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contextualizar o currículo que se imparta no centro docente. saber
saber facer


A1
A5
A13
A19
A24
A29
A32
A35
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto en equipo como individuais
adaptadas a a diversidade do alumnado


saber
saber facer


A2
A6
A8
A19
A21
A22
A25
A27
A31
A35
A36
A37
A38
A41
B1
B2


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención a equidade,
educación emocional e valores.


saber
Saber estar / ser


A3
A7
A9
A19
A20
A21
A26
A27
A28
A39


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do alumnado e promover a súa capacidade
para aprender a aprender


saber A2
A8
A12
A16
A17
A18
A19
A20
B3


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que fagan do centro un lugar de
participación e cultura


saber
saber facer


A3
A10
A11
A14
A16
A25
A30
A32
A39
B3


Elaborar actividades de formación aplicando diferentes metodoloxías. saber facer A2
A3
A4
A6
A10
A16
A21
A27
A38
B1


Valorar a importancia dos orzamentos e aproveitamento dos recursos dispoñibles no
departamento.


saber A13
A17
A25
A31
A38
B2
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Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados. saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A25
A31
A35
A36
A37
A38
A40
B1
B2
B3


Transmitir con precisión os coñecementos e ideas sobre o proceso de avaliación
contemplqndo cada un dos seus aspectos.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A12
A15
B3


Contidos 


Tema  


Recursos propios da aula taller - Normas de funcionamento: orden, seguridade e limpeza
- Aproveitamento do material e reciclaxe.
- Manexo correcto das ferramentas e útiles propios do taller.
- Recursos multimedia e ON-LINE para o aula taller de tecnoloxía.


Equipamentos específicos da área de tecnoloxía. - Biblioteca de apoio, e recursos educativos da web.
- Equipamento informático e medios audiovisuais
- Equipamentos eléctrico-electrónico
- Equipamento mecánico
- Manexo e uso das ferramentas
- Precaucións na utilización do instrumental de medida 


Planificación e distribución dos espazos
operativos da aula taller. 


- Distribución da aula para a realización de traballos individuais
- Distribución da aula para a realización traballos en equipo
- Manexo dos medios audiovisuais e informáticos


Desenvolvemento do traballo na aula taller - Planificación,e desenvolvemento de actividades utilizando o método e
observación
- Planificación, desenvolvemento e realización de proxectos técnicos
- Interacción entre os diferentes bloques de contidos 


Uso e mantemento da ferramenta en función do
seu manexo( manual,automático) e a súa
constitucións(mecánica, eléctrica, pneumática
etc). 


- Manexo das diferentes ferramentas
- Medidas de seguridade a nivel individual e colectivo.


Uso e mantemento de equipos de medición,
control e informáticos.


-Equipos de medición básicos da ESO.
-Equipos de control e medida do bacharelato.
-Equipos informáticos.
Procesos de medida.
Rexistro sistemático das mesmas.
Uso de escalas de lectura, precisión da medida.
Cálculo de magnitiudes.
Comparación de resultados medidos e calculados. 


Planificación e desenvolvemento de habilidades
e técnicas de traballo. 


Elaboración de plantillas para o desenvolvemento de actividades propias
da aula taller de tecnoloxía.
Propostas e avaliación.
O traballo manual como factor de desenvolvemento persoal.
Métodos de traballo na aula-taller. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Sesión maxistral 3 6 9


Prácticas de laboratorio 20 60 80


Presentacións/exposicións 7 28 35


Observación sistemática 0 1 1


Traballos e proxectos 0 15 15


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 10 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Prácticas de laboratorio Desenvolvemento de proxectos técnicos relacionados cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual das memorias técnicas dos proyectos realizados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Sesión maxistral
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Prácticas de laboratorio
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Observación sistemática
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos e proxectos
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.
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Resolución de problemas e/ou
exercicios ? Titorización individual: Ao final das clases.


? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición de forma ordenada 
Orixinalidade nas presentación
Aplicación de ferramentas TIC
Manexo de técnicas innovadoras 
Utilización da terminoloxía axeitada.
Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Prácticas de laboratorio Asistencia regular a clase.
Axustase a temporalidade prevista.
Utilización da terminoloxía axeitada 
Aplicación de ferramentas TIC
Manexo de técnicas e métodos da especialidade.
Puntualidade.
Tratamento e profundidade dos contidos teóricos aplicados a práctica.
Emprego axeitado de termos relacionados coa materia.
Entrega en prazo das actividades.
Traballo en equipo
Contempla as normas de seguridade
Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller
Organización, división do traballo. 


50


Traballos e proxectos Calidade e coherencia do conxunto de contidos.
Uso de bibliografía.
Entrega en prazo.
Participación nos distintos proxectos técnicos.
Contempla os contidos da materia.
Estrutura interna dos documentos.


30


Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de propostas teóricas relacionadas cos contidos da
materia. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar ata 20% das sesións presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polas profesoras na clase e é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


·         Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
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·         Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill


·         Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


·         Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria


·         Lexislación do Bacharelato de Galicia


·         Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest


·         Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrotécnia de Peter Bastión y otros. Akal


·         Programación por competencias, formación y práctica. Mª Julia Roldán Arredondo y otros. Pearson


·         Problemas y cuestiones de tecnología industrial. Antonio Domínguez y otros. Averroes


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


·         Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177


·         Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178


·         Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328


·         Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


·         Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511


·         Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454


·         Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496


·         Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907


·         Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117


·         Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


·         Qurriculum.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094


·         Revista Complutense de Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127


·         Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


·         Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


·         Revista REEA http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Investigación e Innovación na Educación Secundaria 


Materia Investigación e
Innovación na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V02205      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Membiela Iglesia, Pedro


Profesorado Membiela Iglesia, Pedro


Correo-e membiela@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40


Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


20


Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


40


Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na correspondente ao mes
de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán
con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais 


Materia Deseño de
Investigacións e
Propostas
Innovadoras en
Ciencias
Experimentais


     


Código O02M066V02206      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación
Dpto. Externo


Coordinador/a Michinel Álvarez, Humberto Javier


Profesorado Arias Correa, Azucena
Michinel Álvarez, Humberto Javier


Correo-e hmichinel@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A metodoloxía de investigación é a ferramenta que permite desenvolver coñecemento baseándose en
criterios estandarizados e transversais que permiten que sexa comunicable en diferentes campos e
disciplinas. Así mesmo, a investigación é un elemento básico no proceso de innovación educativa,
realimentándose entre ambas para xerar coñecemento e novas propostas que permitan mellorar o proceso
de aprendizaxe.
Dentro deste marco os contidos desta materia buscan promover no educador a procura de propostas
innovadoras e que respondan á realidade, permitindo mellorar a práctica docente a través da investigación
na aula. As bases deste proceso atópanse na investigación-acción, a cal integra no docente tres roles
fundamentais: ou de investigador, observador e educador; dándose para iso tres elementos básicos:
(1) o compromiso de pór sistematicamente en cuestión ou ensino impartido por un mesmo como base
de desenvolvemento;
(2) o compromiso e a destreza para estudar ou propio modo de ensinar;
(3) o interese por cuestionar e comprobar a teoría na práctica mediante o uso de devanditas
capacidades.
Finalmente outro aspecto que debe ser tratado polos docentes son as posibilidades que brinda a utilización
das novas tecnoloxías da información e a comunicación (TICs) como ferramentas no proceso de innovación
e investigación educativa. 
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 
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 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un
lugar
de participación e cultura na contorna no que está situado


saber facer A3
A8
B3
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Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación Saber estar / ser A25
A28
B3


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais


saber facer A3
A6
B3


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
contornas
educativas novos ou pouco coñecidos.


saber A1
A25
B1


Coñecer os procesos de interacción e comunicación no aula e no centro, abordar e
resolver
posibles problemas.


saber
saber facer


A18
A19
B2


Contidos 


Tema  


Análise crítica do desempeño da docencia e das
boas prácticas. 


Profesor investigador en acción. 


Avaliación dos procesos educativos metodoloxía e técnicas básicas. 


Identificación de problemas relativos á ensinanza
e á aprendizaxe. 


Conocer y cambiar la práctica educativa 


Deseño, desenvolvemento e avaliación de
investigacións para resolver problemas de
aprendizaxe. 


Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad 


Investigación, innovación e as boas prácticas. Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones 


O profesor innovador. Enseñar en la sociedad del conocimiento 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 23 28


Titoría en grupo 3 0 3


Presentacións/exposicións 4 18 22


Traballos tutelados 4 0 4


Debates 2 0 2


Sesión maxistral 6 0 6


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización en pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais 


Titoría en grupo sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais 


Presentacións/exposició
ns


Exposicións con pequenos grupos, dentro da aula. 


Traballos tutelados Realización de traballos co asesoramento persoalizado dos profesores da asignatura 


Debates sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado. 


Sesión maxistral A realizar polo profesor de xeito presencial. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
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Traballos de aula · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Titoría en grupo · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Presentacións/exposicións · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Traballos tutelados · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Debates · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia 20


Traballos de aula Entrega trabajos 20


Titoría en grupo Asistencia 10


Presentacións/exposicións Presentacion 20


Traballos tutelados Entrega trabajos 20


Debates Asistencia 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.
Cervera, D. (2010). Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas. Ed. Graó: Barcelona.
Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.
Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.
López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el
constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.
Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación
para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
Secretaría General Técnica.
Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.
Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:
McGraw Hill.
Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-
Prentice Hall.


Páxina 5 de 6







Recomendacións 


Páxina 6 de 6







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V02301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas
realizada por el tutor a través:
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un
cuestionario (que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe
incluir, además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del
alumno correspondiente.
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento
de horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el alumno.
La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la memoria
desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa, contenido,
justificación y argumentación, competencias docentes y discentes implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/O02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/O02M066V02206
Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas/O02M066V02210
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
Orientación e Función Titorial/O02M066V02101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V02401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/O02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/O02M066V02206
Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas/O02M066V02210
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
Orientación e Función Titorial/O02M066V02101
Prácticas Externas/O02M066V02301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V05101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fontão, María del Pilar


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e mpfontao@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


Páxina 2 de 6







 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa función
docente. 
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. 
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza. 
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. 
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor titorial. 
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos así
como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os que
debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades técnico-profesionais
para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así como
de apoio ás familias.


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade. 
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares. 
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 9 19 28


Traballos tutelados 1 30 31


Cartafol/dossier 0 2 2


Outras 0 0 0


Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


6.5 19 25.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Atención personalizada 


 Descrición
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Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Cartafol/dossier A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de
formación. 


40


Outras Asistencia e participación 20


Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios
prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada,
aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


Universidade de Vigo                                                                                    Guía Docente da materia


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
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MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


 


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


 


-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


 


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


 


-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica de intervención educativa afunda as súas raíces no sistema de ideas, procedemientos e
valores que os seus fins lle asignan. A posición do profesional do campo educativo que quere educar sen ter
unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional coma a daqueloutro que quere guiar a alguien
sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.Esta é a razón pola que antes de deseñar o
desenvolvemento de cualquera intervención pedagóxica, o profesorado debe ter clara unha Teoría da
Educación que guíe a determinación dol proceso educativo e a selección dos medios para logralo. Por iso, e
en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse exclusivamente a
cuestións teóricas sobre a educación e polo tanto alonxadas das realidades educativas, incide sen embargo
en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación significa conocer para
facer, saber para despois aplicar mellor as innovacións educativas e, en definitiva, para mellorar a calidade
da educación. De seguido, é obrigado determinar que entendemos por educación, xa que ao ser un termo de
uso habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún xeito, calquera se atrevería a dar unha
definición de educación. Ademáis, existen moitos conceptos afines á a educación como formación, ensinanza,
aprendizaxe, instrución, capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos semellantes e que
deben diferenciarse para a súa correcta utilización. Así mesmo, a educación non se pode reducir a aquela
que é impartida nos espacios escolares 
-Educación Formal-, xa que as personas se educan máis aló de ela e os influxos que se reciben a partires de
outros medios son tanto igual ou máis potentes que aqueles outros que proceden da escola e mesmo
interfiren na súa acción. Polo tanto, é preciso traballar os conceptos de Educación Non Formal, definida como
o conxunto de procesos, medios e institucións específicas, e diferenciadamente deseñados en función de
explícitos obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do
sistema educativo regrado, e o de Educación Informal, que se referiría á aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nen sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida. Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou
tanto á Educación Non Formal como á Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola
sociedade, e da defensa da virilidade ou da guerra pasouse á defensa da paz ou da tolerancia, valores nos
que ata agora non educaba a escola e que a partires da transversalidade, como propoñía a LOXSE (1990), e
da inclusión da Educación en Valores da LOE (2006), sí serían incluídos nos seus contidos.Tendo en cuenta
que a salida profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria, é polo que un
bloque de contido se centra exclusivamente no sistema educativo, coa fin de introducir aol alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e as súas funcións
en relación coa acción educativa. De acordo con todo isto, se considerarán os axentes socioeducativos e as
súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado o as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción y desenvlvemento da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual se complementa cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro
(LOMCE – Ley Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 
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 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 
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 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A24
A26
B1


- Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en
relación con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria


saber A13
A14
A16
A24
A28
A31
B1
B3


- Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A18
A26
A28
A48
B1
B2
B3


- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A17
A19
A26
A28
B1
B3


Contidos 


Tema  
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Bloque temático 1.
O universo educativo: concepto de educación. Os
escearios educativos (Educación Formal, Non
Formal e Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3.Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escearios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5.Da escola tradicional ás escolas renovadas. 


Bloque temático 2. 
O sistema educativo. Os axentes socioeducativos
(educadores, estudantes, familia) a a súa
evolución. 


2.1 O sistema educativo. Análise histórico. LOXSE, LOCE, LOE, LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e postobrigatorias. A Ensiinanza Secundaria e o Bacharelato.
A Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. 
A Educación en Valores. 


3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Cara a unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía e estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado diante dos valores controvertidos.
3.5.A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


7 0 0 6 13


Traballos
de aula


7 0 0 6 13


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios
de forma
autónoma


0 0 0 40 40


Sesión
maxistral


14 0 0 7.5 21.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade onde se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a debe
encontrar as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Esta metodoloxía se emprega como complemento da lección maxistral. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven as propostas, exercicios ou comentarios sobre os textos presentados
na aula de clase baixo as directrices e supervisión do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Proposta de actividades (individuais ou grupais) nas que se formulan problemas ou cuestións
problemáticas relacionadas coa materia. O alumno/a, tanto individualmente como en grupo, debe
analizar e resolver os problemas de forma autónoma. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
ou directrices do traballo que permitan afondar ou complementar os contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Avaliarase a asistencia e grao de participación dos alumnos e alumnas nas
clases e o seguemiento que realicen das mismas. 


20


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliación dos exercicios ou actividades suxeridas polol profesor/a e
realizados polos alumnos e alumnas na aula 


15


Traballos de aula Valoración das actividades prácticas propostas na aula. Recollida de
intervencións educativas de aula 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


Valoración do traballo proposto polo profesor/a. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master ten modalidade de ensinanza presencial, polo tanto a asistencia ás clases e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, alomenos, do 80 % estando admitido faltar un 20 % da
presencialidade.


- O prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado en clase. É necesario cumplilos
para ser cualificados en avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliaión continua terá unha proba de avaliación, sobre os contidos nucleares
da materia, na data marcada no calendario do Master para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá o 100% da
puntuación e as súas características serán concretadas polo alumnado e o profesorado o día da presentación da materia e
cando se faga a consulta persoalmente.
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Bibliografía. Fontes de información 
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Caride, José (coord.) (2009): Los derechos humnaos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.   Carreras,
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Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
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REVISTAS
 
Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital/ Bordón 


/ Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /


 Cultura y Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas 


/ Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación /
Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista
Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /


Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación 


/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/


Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/ 


… (Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Traballo Fin de Master/O02M066V05401


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101


 
Outros comentarios
Este documento puede sufrir modificaciones derivadas de circunstancias sobrevenidas
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V05102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V05103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe.


saber


Establecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos sobre
os que se asenta a práctica docente


saber
saber facer


Definir a estrutura do sistema educativo español (en particular na etapa da E. Secundaria)
desde o seu marco lexislativo


saber


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular saber


Comprender a lóxica estrutural interna entre os compoñentes do deseño curricular e a
organización


saber
saber facer


Desenvolver actitudes, habilidades e destrezas propias dun profesional da educación Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica. Modelos de ensinanza e de currículo
Modelos de liderazgo en educación 


Estrutura e organización do ensino: Etapa de E.
Secundaria. 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum 
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Compoñentes didácticos e organizativos obxectivos, contidos, actividades, metodoloxía, principios e estratexias,
recursos didácticos, organización da aula, avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 20 24


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


7 45.5 52.5


Sesión maxistral 12 24 36


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Cuestions e tarefas que van xurdindo dos diferentes temas 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades de afondamento na materia, por exemplo o deseño dunha proposta de intervención
didáctica 


Sesión maxistral Exposicion dos principais contidos da materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Valoración das actividades realizadas na aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo de afondamento na materia 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic, e
tamén é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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Ciencias Sociais na Educación Secundaria I 


Materia Ciencias Sociais
na Educación
Secundaria I


     


Código O02M066V05217      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Caballero Míguez, Gonzalo


Profesorado Caballero Míguez, Gonzalo
Prada Rodríguez, Julio


Correo-e gcaballero@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia de Ciencias Sociais na Educación Secundaria I ten por obxecto introducir ao alumnado no proceso
de construción científica e metodolóxica das Ciencias Sociais e ao seu tratamento e evolución no sistema
educativo español, con especial referencia á súa situación no actual currículo de Educación Secundaria e
Bacharelato. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias de Ciencias Sociais na Educación Secundaria. saber A33
A34
A35
B1


Coñecer o corpus didáctico esencial relativo aos procedementos de ensino-aprendizaxe das
Ciencias Sociais.


saber A35
A36
A44
B1


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe das Ciencias Sociais
potenciando procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias das
ensinanzas de Ciencias Sociais, de acordo co nivel e formación previa dos estudantes e a
orientación dos mesmos, tanto de xeito individual como en colaboración con outros docentes
e profesionais do centro.


saber facer A37
A38
A41
A43
B1
B2
B3


Buscar, obter, procesar e comunicar toda clase de información, transformala en
coñecemento e aplicala aos procesos de ensino-aprendizaxe nas materias de Ciencias
Sociais.


saber facer A38
A42
A45
B1
B3
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas no ámbito das Ciencias Sociais, tanto de
grupo como personalizadas, adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A38
A40
A42
A45
B1
B2


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por si mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
B1
B3


Contidos 


Tema  


1. As Ciencias Sociais 1.1. Áreas de coñecemento e construción académica. 
1.2. As ciencias sociais na etapa da globalización
1.3. Ciencias sociais: compartimentalización e interdisciplinariedade. 


2. As Ciencias Sociais: método científico e
enfoques 


2.1. A idea de Ciencia e a súa Historia.
2.2. Aproximación metodolóxica ás Ciencias Sociais.
2.3. Ciencia Política, Economía e Socioloxía: enfoques e evolución 


3. A utilidade social e educativa das Ciencias
Sociais: A formación en Humanidades 


3.1. Usos sociais e educativos do coñecemento.
3.2. A formación da cidadanía no século XXI: o saber das ciencias sociais 
3.3. A evolución das Ciencias Sociais no sistema educativo español. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 3 3 6


Traballos de aula 4 20 24


Traballos tutelados 2 20 22


Presentacións/exposicións 4 16 20


Titoría en grupo 2 1 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos da materia ou dos resultados
dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Titoría en grupo TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.
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Traballos
tutelados


TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Realización, presentación e/ou entrega, nas datas sinaladas e
conforme aos parámetros indicados, dos exercicios prácticos
indicados (o profesor pode decidir que estos exercicios se fagan
na aula). 


40


Traballos tutelados Presentación e entrega, na data sinalada dos traballos
realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado
(segundo estableza o profesor). Valorarase o marco teórico, a
estrutura e articulación do traballo, a reflexión crítica sobre as
fontes e a presentación formal do mesmo. 


60.
A realización de traballos
tutelados e a presentación na
aula dos mesmos suporán o 60
por cento da nota final.


Presentacións/exposicións Valorarase o xeito de presentar os materiais traballados e a
capacidade para fomentar o debate, a discusión e a
participación.


A realización de traballos
tutelados e a presentación na
aula dos mesmos suporán o 60
por cento da nota final.


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria oficial, mantendo a nota das probas/actividades xa
superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


Acemoglu, D. e J. Robinson (2013): "Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advise", Journal of Economic Perspectives,●


Vol. 27 (2), pp. 173-92.
Alt, J, Levi, M. e E. Ostrom (1999): Competition and Cooperation: Conversation with Nobelists about Economics and Political●


Science. Nueva York: Russel Sage Foundations.
Benejam, P. y J. Pagés (coord) (1997): Ciencias sociales : contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.●


Colomer, J. M. (2010): Ciencia de la Política: Una Introducción. Barcelona: Ariel.●


Cuadrado-Roura, J. R. (2008): "Por una Economía comprometida y con proyección hacia la realidad", en Jordán, J. M. y A.●


Sánchez (eds): Desafíos Actuales de la Política Económica. Madrid: Thomson-Civitas. 
Cuadrado-Roura, J. R. (2010): "Tres preguntas sobre la economía como ciencia y como práctica", Documento de Trabajo●


09/2010. Instituto Universitario de Análisis Económico y Social. Universidad de Alcalá. 
Della Porta, D. y M. Keating (eds) (2013): Enfoques y metodología en las ciencias sociales: una perspectiva pluralista.●


Madrid: Akal.
Ekelund, R. B. (1991): Historia de la Teoría Económica y de su Método. Madrid: McGraw-Hill.●


Lago Peñas, I. (2008): La lógica de la explicación en las ciencias sociales: una introducción metodológica. Madrid: Alianza.●


Sampedro, J. L. (2009): Economía Humanista: Algo más que cifras. Madrid: Debate.●


Recomendacións 
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Materia Ciencias Sociais
na Educación
Secundaria II


     


Código O02M066V05218      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Cid Galante, Roberto


Profesorado Cid Galante, Roberto


Correo-e rcgalante@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o currículo das distintas materias vinculadas ás CCSS tanto na ESO como no
Bacharelato.


saber A1
A4
A13
A18
A34
B1
B2
B3
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Comprender de xeito integrado o proceso de ensino-aprendizaxe das ciencias sociais, a
xeografía, a historia e o arte, promovendo a interdisciplinariedade e o emprego dos
recursos axeitados.


saber
saber facer


A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A16
A18
A21
A32
A33
A36
A37
A38
A46
B1
B2
B3


Aplicar os coñecementos da investigación en didáctica das ciencias sociais á resolución de
problemas na práctica educativa: dinámicas grupais, traballo de campo e investigación,...


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A7
A8
A9
A10
A16
A18
A21
A23
A26
A35
A36
A37
A38
A39
A42
A48
B1
B2
B3


Promover o uso dos procesos de investigación na aula como base do desenvolvemento
profesional, potenciando os camiños de colaboración cos demais profesionais do ámbito
educativo


saber facer
Saber estar /
ser


A4
A5
A7
A9
A16
A22
A23
A25
A27
A35
A36
A37
A38
A42
A45
A46
B1
B2
B3
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Promover o recoñecemento, análise e atención das características diferenciais do alumnado,
segundo o seu desenvolvemento evolutivo, contextos familiares, sociais e culturais de
referencia como primeiro paso para propiciar a súa motivación.


saber facer
Saber estar /
ser


A7
A8
A9
A10
A11
A12
A15
A16
A19
A20
A22
A23
A25
A26
A28
A30
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


As Ciencias Sociais como área de coñecemento
escolar 


As Ciencias Sociais na ESO e no Bacharelato


Análise do currículo: Principios xerais, fins, obxectivos, contidos,
competencias básicas... 


A clase de Ciencias Sociais: a búsqueda da
interdisciplinariedade. Materiais e recursos. 


Programación 


A Unidade Didáctica e as súas alternativas: traballo por proxectos,
método ABP, estudo de caso, método de representación simbólica,...


Alternativas metodolóxicas: da lección maxistral participativa ao traballo
cooperativo


Procedementos e técnicas específicas do traballo
en Ciencias Sociais 


Dinámicas grupais. 
A asemblea.
O traballo de campo: a investigación. Tratamento e proceso de datos. 
Elaboración de informes. 
As TIC nas clases de Ciencias Sociais. 


A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe Proceso
Técnicas
Instrumentos
Autoavaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 8 36 44


Estudo de casos/análises de situacións 4 15 19


Presentacións/exposicións 6 24 30


Proxectos 2 10 12
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Saídas de estudo/prácticas de campo 4 15 19


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e
reunir información sobre o alumnado, así como
a presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos
sobre a materia obxecto de estudo. Bases
teóricas e directrices dos traballos a desenvolver. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análises dun feito, problema ou suceso real coa
finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo,
xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e
adestrarse en procedementos alternativos de
solución. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o
docente e o grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto... 


Proxectos Realización de actividades que permiten a
cooperación e enfrontan aos
alumnos, traballando en equipo, a problemas
abertos. Permiten adestrar, entre outras, as
capacidades de aprendizaxe en cooperación,
de liderado, de organización, de comunicación
e de fortalecemento das relacións persoais. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Actividades de aplicación dos coñecementos a
situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais
Desenvólvense en espazos non académicos
exteriores. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
&#61656; Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
&#61656; Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
&#61656; Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización
dos traballos, actividades, exames, etc. 
&#61656; Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
&#61656; Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
&#61656; Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
&#61656; Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización
dos traballos, actividades, exames, etc. 
&#61656; Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Estudo de casos/análises de situacións Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Presentacións/exposicións Avaliación individual por parte do docente da exposición de cada un dos
proxectos. Ficha de autoavaliación 


30


Saídas de estudo/prácticas de campo Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Proxectos Avaliación do documento elaborado en equipo. Análise por parte do
docente. Ficha de autoavaliación 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria
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- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a 4 horas das sesións
presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e  é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


- Aguirán Pradas, J.; Val González, J. C. (2007). El área de ciencias sociales: concepto, didáctica, contenidos, técnicas,
procedimientos y evaluación. Zaragoza: Fundación Investigación y Futuro.


- Della Porta, D.; Keating, M. (2013) Enfoques y metodologías en las ciencias sociales. Madrid: Akal


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


- Rosendo Ramos, David (2010). Las Ciencias Sociales y la nuevas tecnologías de la educación. Sevilla: Wanceulen.


- Sarramona, Jaume e outros (2011). Formación básica para los profesionales de la educación (Ciencias Sociales). Barcelona:
Ariel Editorial


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


- Bale, J. (1999). Didáctica de la Geografía en la escuela primaria. Madrid: Morat


- Benejam, P.; Pagés, J. (Coords) (1997). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación
Secundaria. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educadió Universitat Barcelona.


- Castellanos Vega, J.J. e outros (2011). Las TIC en la educación. Madrid: Anaya.


- Cooper, H. (2003). Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria. Madrid: Morata


- Domínguez Garrido, Mª C. (Coord.). (2004) Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid: MEC Morata


- Feito, Rafael (2011). Otra escuela es posible. Madrid: Anaya.


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


 ALGUNHAS REVISTAS DIXITAIS ÚTILES:


·         Ar@cne. Revista electrónica de recursos.  http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Geo Crítica. http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Revista digital de historia y ciencias sociales. http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Revista digital de claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Scripta Vetera. Trabajos de geografía y ciencias sociales. http://www.ub.edu/geocrit/sv-ig.htm


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS:


·         ArteHistoria.    http://www.artehistoria.jcyl.es/


·         Banco de imaxes e sons do MEC.   http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


·         Claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/


Páxina 7 de 8



http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm

http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm

http://www.claseshistoria.com/revista/index.html

http://www.claseshistoria.com/revista/index.html

http://www.ub.edu/geocrit/sv-ig.htm

http://www.artehistoria.jcyl.es/

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

http://www.claseshistoria.com/





·         CNICE- MEC, recursos para a ESO: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


·         Flashes de Geografía. http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html


·         Geoeduca.  http://www.juanjoromero.es/blog/


·         Geografía Plus.  http://www.educaplus.org/geografia/index.html


·         HIstoria de España.  http://www.almendron.com/historia/historia.htm


·         Historia siglo XX.  http://www.historiasiglo20.org/


·         La página de Peter.  http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria 


Materia Economía,
Administración
de Empresas e
Comercio na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V05223      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Vaquero García, Alberto


Profesorado Iglesias Cañedo, José Felipe
Santos Castroviejo, Iago
Theotonio Arenas, Alfonso
Vaquero García, Alberto


Correo-e vaquero@uvigo.es


Web http://www.faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


A materia de Economía, Administración de Empresas e Comercio na educación secundaria forma parte do
módulo específico do Mestrado de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e
Ensino de Idiomas da Universidade de Vigo.
Trátase dunha materia obrigatoria e conta cunha asignación de 12 créditos ECTS. 
O Obxectivo básico da presente materia é capacitar ao alumnado para impartir docencia nas materias da
especialidade de Economía, establecidas na ESO e no bacharelato, e dos módulos formativos e PCPIs das
familias de Administración e Xestión e de Comercio e Marketing que se imparten na Formación Profesional.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o valor formativo e cultural da economía. Coñecer as competencias profesionais
adquiridas cos estudios profesionais afins
����������� ������ ��� �� �


saber A1


Coñecer os contidos que se cursan na ensinanza de economía na ESO e Bacheller e os
curriculums dos ciclos formativos das familias profesionais de administración de empresas e
comercio e marketing


saber A1


Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes da materia e as súas perspectivas para
poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A2


Coñecer contextos e situacións nos que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares.
Coñecer o perfil profesional correspondente aos titulados nos ciclos formativos.


saber A2


Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e aprendizaxe da Economía,
Administración de empresas e Comercio e Marketing.


saber A1
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Transformar os currículos en programas de actividades e traballo. saber facer A3
A45


Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. saber A4


Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes saber facer A16
B3


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber facer A39
A45


Coñecer e saber aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da Economía e o Obradoiro
de iniciativas emprendedoras, e ciclos formativos da especialidade.


saber A42
B3


Analizar criticamente o desenvolvemento da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber A38


Identificar os problemas relativos ao ensino e á aprendizaxe das Ciencias Sociais, e a FP,
respectivamente, e propoñer alternativas e solucións.


saber A13
A36


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e
ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber facer A36
A45


Contidos 


Tema  


A Economía como disciplina académica no ensino
secundario 


Análise histórico e situación actual. Modalidades, itinerarios, optatividade.
A Micro e Macroeconomía no currículo do Bacharelato. Achegas das
escolas do pensamento económico ao papel dos axentes económicos e as
súas relacións no contexto actual. Globalización, medio ambiente,
desenvolvemento sostible nos currículos das materias de Economía no
Bacharelato. A empresa coma sistema no currículo de Economía de 2º de
Bacharelato: Intencións educativas, obxectivos ou outros elementos
prescriptivos. Organización dos contidos. As intencións educativas e os
obxectivos escolares. 


O currículo do Obradoiro de iniciativas
emprendedoras 


Metodoloxía e recursos. Proposta de estratexias para o desenvolvemento
da creatividade, a iniciativa persoal, a autonomía e a responsabilidade do
alumnado na xeración e maduración de iniciativas emprendedoras.
Desenvolvemento de proxectos emprendedores en equipo, relacionados
co entorno socioeconómico e o perfil do alumnado de secundaria. 


Principios didácticos na ensinanza da Economía. Metodoloxía. Identificación de situacións socioeconómicas relevantes para
a ensinanza da Economía e proposta de actividades formativas.
Didactización de recursos multimedia. Integración das TICS no proceso de
ensinanza aprendizaxe. As fontes de información sobre a economía
galega e española. Utilización de portais educativos oficiais (IGE, Banco de
España...) coma recurso didáctico. Aprendizaxe colaborativo ou
cooperativo coma metodoloxía: deseño de actividades de aula. 


Procedementos e técnicas específicas Modelos económicos, Táboas estatísticas e series temporais,
representacións gráficas, obtención de información, propostas de
simulación. Proxecto empresarial. 


As ensinanzas de contido economico-empresarial A familia profesional de Administración de empresas, Comercio e
Marketing no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Ciclos
medios e superiores. PCPI. Lexislación básica sobre a FP. LOXSE; LOE;
Proxecto de Lei Orgánica para a mellora da calidade educativas (LOMCE),
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de xuño, das cualificacións e a Formación
Profesional. Ordenación académica. Saídas profesionais e situación do
mercado laboral. Expectativas da evolución da competencia profesional
esixida para os Técnicos e Técnicos especialistas das familias de
referencia. 


Estrutura dun título profesional: Do perfil profesional á cualificación. O currículo dos ciclos formativos.
Elementos prescriptivos do currículo. A aprendizaxe dos procedementos
como eixe organizador da actividade docente. Procesos de ensinanza
aprendizaxe. Metodoloxía específica. Proposta de actividades para a
aprendizaxe dos contidos conceptuais, procedimentais e e actitudinais.
Recursos. Talleres. Equipamento. TICS. 


O módulo do proxecto integrado Actividades de desenrolo. Identificación das necesidades de información.
Elección de fontes de información. Tratamento da información. Redacción
de informes. A FCT. Titoría. Obxectivos. Contidos. Avaliación. 


A avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe: estratexias e técnicas 


Criterios de avaliación e instrumentos de cualificación escolar. 
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Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 0 70 70


Traballos de aula 12 0 12


Presentacións/exposicións 22 0 22


Estudo de casos/análises de situacións 10 0 10


Sesión maxistral 16 0 16


Traballos e proxectos 0 110 110


Estudo de casos/análise de situacións 0 60 60


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados Realización de traballos tutelados polos profesores da materia 


Traballos de aula Realización de traballos na aula 


Presentacións/exposicións Presentacións de traballos 


Estudo de casos/análises
de situacións


Estudo de casos e situacións 


Sesión maxistral Clase maxistral 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Traballos e proxectos Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Estudo de casos/análise
de situacións


Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos e proxectos Realización e presentación de traballos e proxectos 60


Estudo de casos/análise de situacións Análise de casos e situacións. Participación activa nas sesións 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


    


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, ao 20% das sesións
presenciais. 


Os prazos das entregas das actividades, traballos, etcétera. serán comunicados polos profesores e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá que presentar os traballos que se lle encomenden que
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non tivera realizado dentro das actividades presenciais e unha proba escrita na data que marque o calendario do mestrado
para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 80% da puntuación e terá preguntas
de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia. O restante 20% da puntuación virá determinado pola
valoración dos traballos desenvolvidos.


Cualificación numérica de 0 a 10 segundo lexislación vixente (RD 1125/2003). A nota final é única e será fixada por acordo
dos  profesores do módulo.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.
BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
Consejo General del Colegio de Economistas de España (2013): Informe sobre la enseñanza de la economía, Madrid, disponible en
http://www.economistas.org/Contenido/EAL/INFORME%20OEE-CGCEE%20Ense%C3%B1anza%20Econom%C3%ADa%2026-02-13.pdf


Spiegel, A. (2006).Recursos didácticos y FP por competencias. Buenos Aires: BID/FOMIN; CINTERFOR/OIT.
Travé G. (2001). Didáctica de la Economía en el bachillerato. Madrid. Didáctica de las Ciencias Sociales.
Apuntamentos e material elaborado polos profesores que se porán a disposición do alumnado principalmente a través da
plataforma FAITIC
BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA
Consejo General del Colegio de Economistas de España (2011): Revista del Economía, núm. 4, disponible en
http://www.economistas.org/r3/05/web/index.html
Fernández martorell C. (2008) El aula desierta: la experiencia educativa en el contexto de la economía global. Editorial Intervención
cultural 2008.
Muro Jiménez J.M. (2008) Programación y Unidades Didácticas en Formación Profesional. Madrid. Editorial MAD.
Libros de Economía, Administración de empresas e comercio máis empregados na sensinanza
secundaria o bacharelato e os ciclos formativos.
Materiais para a preparación das oposición ao profesorado de secundaria:
ALGUNHAS WEBS DE INTERESE:
Páxina Web do MEC: http://www.educacion.es/portada.html
Páxina Web INCUAL: http://www.educacion.es/educa/incual/ice_incual.html
Páxina Web Consellería de Educación e O. U.: https://www.edu.xunta.es/portal/
Portal sobre economía en bachillerato: http://www.ecobachillerato.com/
Páxina Web da CiUG: http://ciug.cesga.es/index.html
Portal Ecomur: http://www.ecomur.com/
Portal Educared: http://www.educared.net/
Portal PYME do Ministerio de Industria:http://www.ipyme.org/esS/IniciativaEmprendedora/Paginas/IniciativaEmprendedora.aspx
Portal La economía en el cine:http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/ECONOMIA%20DE%20CINE.htm


Portal de recursos educativos: http://www.pangea.org/peremarques/estris.htm


Portal todo fp: www.todofp.es


Portal webeconomía: Recursos para la docencia en economiaen secundaria: http://www.webeconomia.com/


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CG4) Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe
nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer


(CT-1) Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer


(CT-2) Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer


(CT-3) Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarias. saber facer


(CE-E11) Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


(CE-E12) Analizar de modo crítico o labor docente empregando indicadores de calidade saber facer


(CE-E13) Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber facer


(CE-E14) Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer


Contidos 
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Tema  


• A función investigadora do docente de Ciencias
Sociais 


o Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa.
o Proceso de investigación en Ciencias Sociais. Tipos de deseño de
investigación.
o Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa.


• Estratexias de innovación na ensinanza das
Ciencias Sociais. 


• Os programas de autoavaliación e mellora.
Modelos de calidade e excelencia educativa. 


• A oferta de formacións institucional nos
diferentes niveis educativos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 50 60


Titoría en grupo 4 6 10


Traballos tutelados 8 48 56


Resolución de problemas e/ou exercicios 4 16 20


Sesión maxistral 4 0 4


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Presentacións/Exposicións: Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos
da materia ou dos resultados dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Traballos de aula Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Titoría en grupo Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Traballos tutelados Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula 40


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo 50


Resolución de problemas e/ou exercicios Presentacións/exposicións 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na correspondente ao mes
de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán
con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


BISQUERRA, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


CARRASCO, J. y CALDEDERO, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.
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EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


GARCÍA, A.L. (coordinador) y otros (1997): Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Enseñanza
Secundaria. Granada. GEU.


HARGREAVES, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


LATORRE, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


LICERAS, A. (2000): Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Ciencias Sociales. Granada, Grupo Editorial
Universitario.


LICERAS, A. (2005): La investigación sobre formación del profesorado en Didáctica de las Ciencias Sociales. Profesorado.
Revista de currículum y formación del profesorado. Vol. 8, nº 1 Didácticas Específicas. Publicado online en
www.ugr.es/recfpro/Rev81.html


LÓPEZ RUIZ, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el constructivismo en la
escuela. Málaga: Aljibe.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación para el
diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica.


PAGÉS, J. (1997): Líneas de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En P. Benejam y J. Pagés, Enseñar y aprender
Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona, UCE/Horsori.


PIZARRO, N. (1998): Tratado de metodología de las Ciencias Sociales. Madrid, Siglo Veintiuno Editores.


PRATS, J. (2001): Hacia una definición de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En I Congreso Nacional de
Didácticas Específicas. Las didácticas en las áreas curriculares en el siglo XXI. Granada, Grupo Editorial Universitario.


RUIZ TARRAGÓ, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


SANDÍN ESTEBAN, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw Hill.


SEVILLANO GRACÍA, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-Prentice Hall.


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V05301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V05217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V05218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria/O02M066V05223
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V05221
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V05104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V05401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V05217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V05218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria/O02M066V05223
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V05221
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101
Prácticas Externas/O02M066V05301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V05104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V04101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fontão, María del Pilar


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e mpfontao@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa función
docente. 
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. 
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza. 
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. 
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor titorial. 
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos así
como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os que
debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades técnico-profesionais
para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así como
de apoio ás familias.


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade. 
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares. 
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


1 0 0 0 1


Sesión
maxistral


9 0 0 19 28


Traballos
tutelados


1 0 0 30 31


Cartafol/dossier 0 0 0 2 2


Outras 0 0 0 0 0


Probas
prácticas, de
execución de
tarefas reais
e/ou simuladas.


6.5 0 0 19 25.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Cartafol/dossier A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de
formación. 
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Outras Asistencia e participación 20


Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios
prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada,
aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


                   


Universidade de Vigo                                                                                    Guía Docente da materia


 


 


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.
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ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


 


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


 


-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


 


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


 


-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA
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Descrición
xeral


Toda práctica de intervención educativa afunda as súas raíces no sistema de ideas, procedemientos e
valores que os seus fins lle asignan. A posición do profesional do campo educativo que quere educar sen ter
unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional coma a daqueloutro que quere guiar a alguien
sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.Esta é a razón pola que antes de deseñar o
desenvolvemento de cualquera intervención pedagóxica, o profesorado debe ter clara unha Teoría da
Educación que guíe a determinación dol proceso educativo e a selección dos medios para logralo. Por iso, e
en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse exclusivamente a
cuestións teóricas sobre a educación e polo tanto alonxadas das realidades educativas, incide sen embargo
en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación significa conocer para
facer, saber para despois aplicar mellor as innovacións educativas e, en definitiva, para mellorar a calidade
da educación. De seguido, é obrigado determinar que entendemos por educación, xa que ao ser un termo de
uso habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún xeito, calquera se atrevería a dar unha
definición de educación. Ademáis, existen moitos conceptos afines á a educación como formación, ensinanza,
aprendizaxe, instrución, capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos semellantes e que
deben diferenciarse para a súa correcta utilización. Así mesmo, a educación non se pode reducir a aquela
que é impartida nos espacios escolares 
-Educación Formal-, xa que as personas se educan máis aló de ela e os influxos que se reciben a partires de
outros medios son tanto igual ou máis potentes que aqueles outros que proceden da escola e mesmo
interfiren na súa acción. Polo tanto, é preciso traballar os conceptos de Educación Non Formal, definida como
o conxunto de procesos, medios e institucións específicas, e diferenciadamente deseñados en función de
explícitos obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do
sistema educativo regrado, e o de Educación Informal, que se referiría á aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nen sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida. Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou
tanto á Educación Non Formal como á Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola
sociedade, e da defensa da virilidade ou da guerra pasouse á defensa da paz ou da tolerancia, valores nos
que ata agora non educaba a escola e que a partires da transversalidade, como propoñía a LOXSE (1990), e
da inclusión da Educación en Valores da LOE (2006), sí serían incluídos nos seus contidos.Tendo en cuenta
que a salida profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria, é polo que un
bloque de contido se centra exclusivamente no sistema educativo, coa fin de introducir aol alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e as súas funcións
en relación coa acción educativa. De acordo con todo isto, se considerarán os axentes socioeducativos e as
súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado o as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción y desenvlvemento da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual se complementa cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro
(LOMCE – Ley Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 
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 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 
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 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A24
A26
B1


- Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en
relación con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria


saber A13
A14
A16
A24
A28
A31
B1
B3


- Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A18
A26
A28
A48
B1
B2
B3


- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A17
A19
A26
A28
B1
B3


Contidos 


Tema  
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Bloque temático 1.
O universo educativo: concepto de educación. Os
escearios educativos (Educación Formal, Non
Formal e Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3.Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escearios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5.Da escola tradicional ás escolas renovadas. 


Bloque temático 2. 
O sistema educativo. Os axentes socioeducativos
(educadores, estudantes, familia) a a súa
evolución. 


2.1 O sistema educativo. Análise histórico. LOXSE, LOCE, LOE, LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e postobrigatorias. A Ensiinanza Secundaria e o Bacharelato.
A Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. 
A Educación en Valores. 


3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Cara a unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía e estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado diante dos valores controvertidos.
3.5.A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


7 0 0 6 13


Traballos
de aula


7 0 0 6 13


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios
de forma
autónoma


0 0 0 40 40


Sesión
maxistral


14 0 0 7.5 21.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade onde se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a debe
encontrar as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Esta metodoloxía se emprega como complemento da lección maxistral. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven as propostas, exercicios ou comentarios sobre os textos presentados
na aula de clase baixo as directrices e supervisión do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Proposta de actividades (individuais ou grupais) nas que se formulan problemas ou cuestións
problemáticas relacionadas coa materia. O alumno/a, tanto individualmente como en grupo, debe
analizar e resolver os problemas de forma autónoma. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
ou directrices do traballo que permitan afondar ou complementar os contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Avaliarase a asistencia e grao de participación dos alumnos e alumnas nas
clases e o seguemiento que realicen das mismas. 


20


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliación dos exercicios ou actividades suxeridas polol profesor/a e
realizados polos alumnos e alumnas na aula 


15


Traballos de aula Valoración das actividades prácticas propostas na aula. Recollida de
intervencións educativas de aula 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


Valoración do traballo proposto polo profesor/a. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master ten modalidade de ensinanza presencial, polo tanto a asistencia ás clases e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, alomenos, do 80 % estando admitido faltar un 20 % da
presencialidade.


- O prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado en clase. É necesario cumplilos
para ser cualificados en avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliaión continua terá unha proba de avaliación, sobre os contidos nucleares
da materia, na data marcada no calendario do Master para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá o 100% da
puntuación e as súas características serán concretadas polo alumnado e o profesorado o día da presentación da materia e
cando se faga a consulta persoalmente.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V04102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V04103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe.


saber A2


Establecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos sobre
os que se asenta a práctica docente


saber
saber facer


A2
A5
A9


Definir a estrutura do sistema educativo español (en particular na etapa da E. Secundaria)
desde o seu marco lexislativo


saber A1
A13


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular saber
saber facer


A2
A27
A38
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Comprender a lóxica estrutural interna entre os compoñentes do deseño curricular e a
organización


saber
saber facer


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A12
A13
A16
B3


Desenvolver actitudes, habilidades e destrezas propias dun profesional da educación Saber estar / ser A16
A49
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica. Modelos de ensinanza e de currículo
Modelos de liderazgo en educación 


Estrutura e organización do ensino: Etapa de E.
Secundaria. 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum 


Compoñentes didácticos e organizativos obxectivos, contidos, actividades, metodoloxía, principios e estratexias,
recursos didácticos, organización da aula, avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 20 24


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


7 45.5 52.5


Sesión maxistral 12 24 36


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Cuestions e tarefas que van xurdindo dos diferentes temas 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades de afondamento na materia, por exemplo o deseño dunha proposta de intervención
didáctica 


Sesión maxistral Exposicion dos principais contidos da materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Valoración das actividades realizadas na aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo de afondamento na materia 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic, e
tamén é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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Competencias de titulación 
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 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia na
Educación Secundaria.


saber A33
A34
A35
B1


Coñecer o corpus didáctico esencial relativo aos procedementos de ensino-aprendizaxe das
Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historia.


saber A35
A36
A44
B1


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe das Ciencias Sociais, a
Xeografía e a Historia potenciando procesos educativos que faciliten a adquisición das
competencias propias das ensinanzas de Ciencias Sociais, de acordo co nivel e formación
previa dos estudantes e a orientación dos mesmos, tanto de xeito individual como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A37
A38
A41
A43
B1
B2
B3
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Buscar, obter, procesar e comunicar toda clase de información, transformala en coñecemento
e aplicala aos procesos de ensino-aprendizaxe nas materias de Ciencias Sociais, Xeografía e
Historia.


saber facer A38
A42
A45
B1
B3


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas no ámbito das Ciencias Sociais, a Xeografía e
a Historia, tanto de grupo como personalizadas, adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A38
A40
A42
A45
B1
B2


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por si mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
B1
B3


Contidos 


Tema  


1. As Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historioa 1.1. Áreas de coñecemento/construción académica. 
1.2. Globalización e interdisciplinariedade/pluridisciplinariedade actual 


2. O método científico e as Ciencias Sociais, a
Xeografía e a Historia 


2.1. A idea de Ciencia e a súa Historia.
2.2. Aproximación metodolóxica ás Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. 


3. A utilidade social e educativa das Ciencias
Sociais a Xeografía e a Historia 


3.1. Usos sociais e educativos do coñecemento. 
3.2. A evolución das Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historia no sistema
educativo español. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 3 0 1 3 6


Traballos de aula 4 0 5 20 24


Traballos tutelados 2 0 10 20 22


Presentacións/exposicións 4 0 4 16 20


Titoría en grupo 2 0 0.5 1 3


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos da materia ou dos resultados
dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.
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Titoría en grupo TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Traballos
tutelados


TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Presentación e entrega, nas datas sinaladas e conforme aos parámetros indicados,
dos exercicios prácticos indicados. 


40


Traballos tutelados Presentación e entrega, na data sinalada dos traballos realizados de xeito individual
ou en grupo polo alumnado. Valorarase o marco teórico, a estrutura e articulación
do traballo, a reflexión crítica sobre as fontes e a presentación formal do mesmo. 


50


Presentacións/exposicións Valorarase o xeito de presentar os materiais traballados e a capacidade para
fomentar o debate, a discusión e a participación.


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria oficial, mantendo a nota das probas/actividades xa
superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


Alt, J, Levi, M. y E. Ostrom (1999): Competition and Cooperation: Conversation with Nobelists about Economics and Political
Science. Nueva York: Russel Sage Foundations.


Alted Vigil, A. y Sánchez Belén, J. A. (2005): Métodos y técnicas de investigación en Historia Moderna e Historia
Contemporánea. Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces.


Aróstegui, J. (1995): La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Crítica.


— (2004), La historia vivida. Sobre la historia del presente. Madrid, Alianza.


Benejam, P. y J. Pagés (coord) (1997): Ciencias sociales : contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.


Cardoso, C. F. S. (1981): Introducción al trabajo de la investigación histórica. Conocimiento, método e historia. Barcelona,
Crítica.


—e Pérez Brignoli, H. (1977): Los métodos de la historia. Introducción a los problemas, métodos y técnicas de la historia
demográfica, económica y social, Barcelona, Crítica.


Colomer, J. M. (2010): Ciencia de la Política: Una Introducción. Barcelona: Ariel.


Della Porta, D. y M. Keating (eds) (2013): Enfoques y metodología en las ciencias sociales: una perspectiva pluralista. Madrid:
Akal.


Díaz Barrado, M.P. (coord..) (1998): Historia del tiempo presente. Teoría y metodología. Salamanca, Universidad de
Extremadura.


Ekelund, R. B. (1991): Historia de la Teoría Económica y de su Método. Madrid: McGraw-Hill.


Lago Peñas, I. (2008): La lógica de la explicación en las ciencias sociales: una introducción metodológica. Madrid: Alianza.


Rosentone, R.A. (1997): El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona, Ariel.


Thompson, P. (1988): La voz del pasado. Historia oral. Valencia, Edicions Alfons el Magnànim.


Sánchez Vigil, J.M. (1999): El universo de la fotografía. Prensa, edición, documentación. Madrid, Espasa Calpe.
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VV.AA. (2001): Las ciencias sociales en Internet. Mérida, Junta de Extremadura.


Recomendacións 


Páxina 6 de 6







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Ciencias Sociais na Educación Secundaria II 


Materia Ciencias Sociais
na Educación
Secundaria II


     


Código O02M066V04218      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Cid Galante, Roberto


Profesorado Cid Galante, Roberto


Correo-e rcgalante@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o currículo das distintas materias vinculadas ás CCSS tanto na ESO como no
Bacharelato.


saber A1
A4
A13
A18
A34
B1
B2
B3
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Comprender de xeito integrado o proceso de ensino-aprendizaxe das ciencias sociais, a
xeografía, a historia e o arte, promovendo a interdisciplinariedade e o emprego dos
recursos axeitados.


saber
saber facer


A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A16
A18
A21
A32
A33
A36
A37
A38
A46
B1
B2
B3


Aplicar os coñecementos da investigación en didáctica das ciencias sociais á resolución de
problemas na práctica educativa: dinámicas grupais, traballo de campo e investigación,...


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A7
A8
A9
A10
A16
A18
A21
A23
A26
A35
A36
A37
A38
A39
A42
A48
B1
B2
B3


Promover o uso dos procesos de investigación na aula como base do desenvolvemento
profesional, potenciando os camiños de colaboración cos demais profesionais do ámbito
educativo


saber facer
Saber estar /
ser


A4
A5
A7
A9
A16
A22
A23
A25
A27
A35
A36
A37
A38
A42
A45
A46
B1
B2
B3
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Promover o recoñecemento, análise e atención das características diferenciais do alumnado,
segundo o seu desenvolvemento evolutivo, contextos familiares, sociais e culturais de
referencia como primeiro paso para propiciar a súa motivación.


saber facer
Saber estar /
ser


A7
A8
A9
A10
A11
A12
A15
A16
A19
A20
A22
A23
A25
A26
A28
A30
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


As Ciencias Sociais como área de coñecemento
escolar 


As Ciencias Sociais na ESO e no Bacharelato


Análise do currículo: Principios xerais, fins, obxectivos, contidos,
competencias básicas... 


A clase de Ciencias Sociais: a búsqueda da
interdisciplinariedade. Materiais e recursos. 


Programación 


A Unidade Didáctica e as súas alternativas: traballo por proxectos,
método ABP, estudo de caso, método de representación simbólica,...


Alternativas metodolóxicas: da lección maxistral participativa ao traballo
cooperativo


Procedementos e técnicas específicas do traballo
en Ciencias Sociais 


Dinámicas grupais. 
A asemblea.
O traballo de campo: a investigación. Tratamento e proceso de datos. 
Elaboración de informes. 
As TIC nas clases de Ciencias Sociais. 


A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe Proceso
Técnicas
Instrumentos
Autoavaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 8 0 0 36 44


Estudo de casos/análises
de situacións


4 0 0 15 19


Presentacións/exposicións 6 0 0 24 30


Proxectos 2 0 0 10 12


Páxina 5 de 8







Saídas de
estudo/prácticas de
campo


4 0 0 15 19


Horas totais E: 125


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e
reunir información sobre o alumnado, así como
a presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos
sobre a materia obxecto de estudo. Bases
teóricas e directrices dos traballos a desenvolver. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análises dun feito, problema ou suceso real coa
finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo,
xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e
adestrarse en procedementos alternativos de
solución. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o
docente e o grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto... 


Proxectos Realización de actividades que permiten a
cooperación e enfrontan aos
alumnos, traballando en equipo, a problemas
abertos. Permiten adestrar, entre outras, as
capacidades de aprendizaxe en cooperación,
de liderado, de organización, de comunicación
e de fortalecemento das relacións persoais. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Actividades de aplicación dos coñecementos a
situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais
Desenvólvense en espazos non académicos
exteriores. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
? Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización dos
traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas, entrega de
documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
? Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización dos
traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas, entrega de
documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Estudo de casos/análises de situacións Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Presentacións/exposicións Avaliación individual por parte do docente da exposición de cada un dos
proxectos. Ficha de autoavaliación 


30


Saídas de estudo/prácticas de campo Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Proxectos Avaliación do documento elaborado en equipo. Análise por parte do
docente. Ficha de autoavaliación 


40
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Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a 4 horas das sesións
presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e  é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


- Aguirán Pradas, J.; Val González, J. C. (2007). El área de ciencias sociales: concepto, didáctica, contenidos, técnicas,
procedimientos y evaluación. Zaragoza: Fundación Investigación y Futuro.


- Della Porta, D.; Keating, M. (2013) Enfoques y metodologías en las ciencias sociales. Madrid: Akal


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


- Rosendo Ramos, David (2010). Las Ciencias Sociales y la nuevas tecnologías de la educación. Sevilla: Wanceulen.


- Sarramona, Jaume e outros (2011). Formación básica para los profesionales de la educación (Ciencias Sociales). Barcelona:
Ariel Editorial


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


- Bale, J. (1999). Didáctica de la Geografía en la escuela primaria. Madrid: Morat


- Benejam, P.; Pagés, J. (Coords) (1997). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación
Secundaria. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educadió Universitat Barcelona.


- Castellanos Vega, J.J. e outros (2011). Las TIC en la educación. Madrid: Anaya.


- Cooper, H. (2003). Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria. Madrid: Morata


- Domínguez Garrido, Mª C. (Coord.). (2004) Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid: MEC Morata


- Feito, Rafael (2011). Otra escuela es posible. Madrid: Anaya.


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


 ALGUNHAS REVISTAS DIXITAIS ÚTILES:


·         Ar@cne. Revista electrónica de recursos.  http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Geo Crítica. http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Revista digital de historia y ciencias sociales. http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Revista digital de claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Scripta Vetera. Trabajos de geografía y ciencias sociales. http://www.ub.edu/geocrit/sv-ig.htm


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS:


·         ArteHistoria.    http://www.artehistoria.jcyl.es/


·         Banco de imaxes e sons do MEC.   http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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·         Claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/


·         CNICE- MEC, recursos para a ESO: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


·         Flashes de Geografía. http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html


·         Geoeduca.  http://www.juanjoromero.es/blog/


·         Geografía Plus.  http://www.educaplus.org/geografia/index.html


·         HIstoria de España.  http://www.almendron.com/historia/historia.htm


·         Historia siglo XX.  http://www.historiasiglo20.org/


·         La página de Peter.  http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria 


Materia Aprendizaxe e
Ensinanza de
Historia e
Historia da Arte
na Educación
Secundaria


     


Código O02M066V04219      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Martinez-Risco Daviña, Luis


Profesorado Martinez-Risco Daviña, Luis


Correo-e martinez-risco@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1.- Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe nas disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber A1
A4
A7
A14
A17
B1


2.- Estabelecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos
sobre os que se asenta a práctica docente nas disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber A2
A5
A13
B1


3.- Conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular nas disciplinas de
Historia e Historia da Arte.


saber facer A3
A5
A22
A27
A28
A33
A34
A35
A36
B2
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4.- Desenvolver capacidades para afrontar o deseño e posta en práctica de metodoloxías
didácticas axeitadas ás disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber facer A6
A8
A9
A10
A16
A17
A18
A33
B2
B3


5.- Potenciar unha actitude positiva e crítica cara o desenvolvemento da actividade
profesional do docente e do seu rol no proceso de ensino-aprendizaxe nas disciplinas de
Historia e Historia da Arte.


Saber estar /
ser


A9
A10
A17
A18
A21
A26
A28
A31
A32
A37
A38
A39
A47
B3


Contidos 


Tema  


A Historia como disciplina Evolución conceptual e metodolóxica.
As estratexias ensino-aprendizaxe da Historia e a súa evolución no Estado
español. 


A integración da Historia da Arte no ensino medio. A reflexión histórico artística como vía dunha formación integral. 


Perfís do alumnado de Historia. Dificultades de aprendizaxe.
Conceptualización.
As relacións espazo-temporais.
As variabeis históricas e a súa interrelación
A multicausalidade. 


Perfís do alumnado de Historia da Arte. Dificultades de aprendizaxe.
A problemática do vocabulario técnico.
A interpretación da imaxe artística
A relación da arte co medio cultural e social.


Metodoloxía e recursos Adaptación aos ritmos de aprendizaxe.
O tratamento da información e os usos das fontes no ensino secundario:
documentos, textos, imaxes, cartografía, prensa, ...
Recursos audiovisuais.
TICS.
Saídas didácticas.


A programación. Dificultades da programación.
O coñecemento da lexislación.
Adaptación da lexislación á nosa realidade. 


Avaliación. Criterios e procedementos de avaliación das aprendizaxes.
As ferramentas da avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


2 0 0 0 2


Sesión maxistral 14 0 0 40 54


Estudo de
casos/análises de
situacións


4 0 0 15 19


Saídas de
estudo/prácticas
de campo


6 0 0 15 21
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


4 0 0 20 24


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 6 10


Probas de
resposta curta


0 0 0 4 4


Probas de
resposta longa,
de
desenvolvemento


0 0 0 6 6


Probas prácticas,
de execución de
tarefas reais e/ou
simuladas.


0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Evolución histórica e o desenvolvemento recente das disciplinas de Historia e Historia da Arte, así
como as perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


Sesión maxistral 1.- Os procesos teórico-prácticos do ensino e aprendizaxe nas disciplinas de Historia e Historia da
Arte.
2.- Transformación dos currículos en programas de actividades e de traballo. 
3.-Criterios de selección e elaboración de materiais educativos.
4.- Propostas docentes innovadoras no ámbito das disciplinas de Historia e Historia da Arte. 
5.- A comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise e preparación dun tema de Historia, e preparación de recursos para o seu uso na aula. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Visita a un centro artístico. Propoñemos a catedral de Ourense. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Elaboración dunha guía didáctica sobre unha película ou documental para usar na aula. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Traballar textos históricos.
Traballar coa mitoloxía e a Biblia para comprender a Historia da Arte. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Estudo de casos/análises de situacións 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Saídas de estudo/prácticas de campo 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Resolución de problemas e/ou exercicios de
forma autónoma


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Probas de resposta curta 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Probas prácticas, de execución de tarefas
reais e/ou simuladas.


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Estudo de casos/análises de situacións Valoración do traballo.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


25


Saídas de estudo/prácticas de campo Valoración do traballo atendendo á súa orixinalidade e
calidade expositiva. 
Valorarase o correcto uso do idioma. 


20


Resolución de problemas e/ou exercicios de
forma autónoma


Valoración da calidade do traballo atendendo á súa
orixinalidade e calidade expositiva.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


20


Probas de resposta curta Valoración das respostas.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


5


Probas de resposta longa, de desenvolvemento Valoración das respostas.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


5


Probas prácticas, de execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Valoración do traballo atendendo á súa orixinalidade e
calidade expositiva. 
&lt;br&gt;Valorarase o correcto uso do idioma. 


25


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Aguirre, I. , Teorías y prácticas en educación artística, 2000, Pamplona. Universidad pública de Navarra


Altamira, Rafael. , La enseñanza de la Historia., 1997, Madrid. Akal


Armas Castro, Xosé (coordenador) , Ensinar e aprender historia na educación secundaria, 1994, Santiago de Compostela.
Universidade, Servicio 


Armas Castro, Xosé (coordenador) , Ensinar Historia de Galicia. Aspectos historiográficos e didácticos, 2002, Santiago de
Compostela. I.CE. 


Aussouline, Pierre. , En el nombre del arte. , 1990, Sabadell. Tiempos Modernos. 


Ávila Ruíz, R. Mª. , Historia del arte, enseñanza y profesores. , 2001, Sevilla. Díada. 


Benejan, P. y Pagés, J. (Coord). , Enseñar y aprender CCSS, Geografía e Historia en la Educación Secundaria., 2002 (3ª ed). ,
Barcelona. I.C.E. Universitat de Barcelona. 


Bermejo Barrera, José Carlos. , Pensa-la Historia. , 2000, Vigo. Ir Indo. 


Cruz Solís, Isabel de. , Enseñar Historia del Arte. Una propuesta Didáctica para Primaria y Secundaria. , 2009, Madrid. CCS. 


Cuesta Fernández, Raimundo, Sociogénesis de una disciplina escolar: la Historia. , 1997, Barcelona. Ed. Pomares Corredor


Cuesta Fernández, Raimundo, Clio en las aulas. La enseñanza de la Historia en España entre reformas, ilusiones y rutinas. ,
1998, Madrid. Akal. 


Dorfles, Gillo. , O devir das Artes. , 1998, Lisboa. Dom Quixote. 


Fernández Sebastián, Javier. , Cine e Historia en el aula. , 1989, Madrid. Akal


Gallego, Julián, El cuadro dentro del cuadro. , 1978, Ed. Cátedra S.A. 


Gaya Nuño, Juan Antonio. , El arte europeo en peligro, 1964, Barcelona. EDHASA.


Gombrich, E.H. , Historia del Arte, 1987, Madrid. Alianza. 


Martínez-Risco Daviña, Luís. , O ensino da historia no bacharelato franquista (periodo 1936-1951)- a propagación do ideario
franquista a traves dos libros de texto. , 1994, Sada. Ediciós do Castro. 


Martínez-Risco Daviña, Luís., Arredor da Historia de Galicia: Ensaios sobre o seu ensino e o nacionalismo, 1997, Espiral Maior.
A Coruña. 


Martínez-Risco Daviña, Luís., “De la inadaptación de la asignatura de ""Historia de España"" a la estructura del estado. El
problema de las naciones periféricas: el caso de Galicia” , 1998, I Congreso de Historia del tiempo presente. Cácere


Martínez-Risco Daviña, Luís., A disciplina de Historia no Estado español: Análise do debate sobre a reforma das
humanidades”., 1999, Arquivos da Memoria Nº 6/7. Lisboa. Colibrí. 


Ortega y Gasset, José, La deshumanización del arte y otros ensayos de estética. , 1987, Espasa Calpe. Colección Austral


Pérez Garzón, Juan Sisinio. , La gestión de la memoria. La Historia de España al servicio del poder, 2000, Barcelona. Crítica. 
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Sánhez Prieto, Saturnino. , ¿Y que es la Historia? Reflexiones epistemológicas para el profesorado de Secundaria. , 2005 (2ª
ed). , Madrid. Siglo XXI. 


VVAA. , La enseñanza de las CCSS. , 1989, Madrid. Visor.


- ÍBER, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. , , GRAO


- www.clasesdehistoria.com, , , 


- www.historiasiglo20.org, , , 


- www.didacticahistoria.org/paginas/recursos.htm, , , 


- www.arteenlasculturas.8m.com, , , 


Recomendacións 
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Titulacion Máster
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Departamento
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Profesorado Grande Rodríguez, Manuel
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Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe na disciplina de Xeografía.


saber A1
A2
A5
A6
A7
A35
A36
B1


2 Estabelecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos
sobre os que se asenta a práctica docente na disciplina de Xeografía.


saber A1
A2
A3
A6
A42
A43
A44
B1
B2


3 Definir a disciplina de Xeografía dentro da estrutura xeral do sistema educativo español
desde os seus marcos lexislativos.


saber
Saber estar /
ser


A1
A5
A6
A37
B1
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4 Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular na
disciplina de Xeografía.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A7
A9
A10
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
B1
B2
B3


5 Desenvolver capacidades para afrontar o deseño e posta en práctica de metodoloxías
didácticas axeitada á disciplina de Xeografía.


saber
saber facer


A3
A4
A6
A7
A8
A17
A37
B2
B3


6 Potenciar unha actitude positiva e crítica cara o desenvolvemento da actividade
profesional do docente e do seu rol no proceso de ensino-aprendizaxe na disciplina de
Xeografía.


Saber estar /
ser


A16
A37
A38
A42
A43
B3


Contidos 


Tema  


1.- Características da Xeografía: Epistemoloxía e escolas. Análise e sinteses xeográficas. As interrelacións.
Modelos de organización disciplinar. A transformación didáctica e a
reconstrución histórica da disciplia. A Xeografía e a educación cidadá:
relacións sociais e problemas ambientais. 


2.- A Xeografía como disciplina escolar: organización dos contidos. As intencionalidades educativas e os
obxectivos escolares da Xeografía. Metodoloxía didáctica e estratexias
docentes. 


3.- Perfís de alumnado. Dificultades de aprendizaxe. Organización de espazos e materiais: a aula
de Xeografía. A cartoteca. Recursos: SIG, TICS, audiovisuais. Materiais e
instrumentos. O tempo do espazo escolar: a organización das actividades. 


4.- Procedementos e técnicas específicas. Procesos e dinámicas, Análise espacial. Representacións gráficas,
cartográficas e de sensores remotos. Traballo de campo: itinerarios e
saídas. O traballo na aula de informática. O traballo coas TIC nas aulas de
Xeografía, vantaxes e inconvenientes. 


5.- Programación e metodoloxía. Do currículo á aula. 


6.- Avaliación: criterios e procedementos de avaliación das aprendizaxes. Avaliación do
sistema escolar: profesorado, materiais e alumnado. As ferramentas da
avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 17 0 0 15 32


Traballos de aula 8 0 0 17 25
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Presentacións/exposicións 8 0 0 15 23


Proxectos 7 0 0 15 22


Traballos tutelados 6 0 0 10 16


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Estudo de casos/análise
de situacións


0 0 0 10 10


Traballos e proxectos 0 0 0 10 10


Cartafol/dossier 0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na a ula baixo as directrices e supervisión do
profesor. O seu desenvolvemento pode estar vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/o un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que permiten a cooperación de varias materias e enfrontan aos alumnos,
traballando en
equipo, a problemas abertos. Permiten adestrar, entre outras, as capacidades de aprendizaxe en
cooperación, de liderado, de organización, de comunicación e de fortalecemento das relacións
persoais. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de
lecturas, conferencias, etc. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.
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Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Estudo de casos/análise de
situacións


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Presentación, estructura, calidad del contenido, empleo apropiado de
términos técnicos, originalidad, innovación de las tareas realizadas en el
aula. 


15


Presentacións/exposicións Presentación, estrutura, contido, emprego axeitado de termos técnicos,
actualización documental, pertinencia e entrega en prazo. 


15


Proxectos Realización, exposición e defensa dun traballo en equipo 15


Traballos tutelados Traballo persoais titorizados. 
Presentación, estrutura, contido, emprego axeitado de termos técnicos,
actualización documental, pertinencia e entrega en prazo.


15


Estudo de casos/análise de situacións Redacción e exposición-defensa de programacións e unidades didácticas 15


Traballos e proxectos Redacción e exposición-defensa de materiais didácticos 15


Outros comentarios e segunda convocatoria


O 10% restante da avaliación corresponderase co rexistro de asistencia e participación na aula, tendo en conta a calidade
do discurso nas intervencións e debates.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Aparici, R. (coordenador). 1996.La revolución de los medios audiovisuales. Educación y nuevas tecnologías. Madrid.
Ediciones de la Torre.


Benejan, P. y Pagés, J. (Coord). 2002 (3ª ed). Enseñar y aprender CCSS, Geografía e Historia en la Educación Secundaria.
Barcelona. I.C.E. Universitat de Barcelona.


Calaf, R. (coordenador). 1997. Aprender a enseñar Geografía. Escuelas Primaria y Secundaria. Barcelona: Oikos-Tau.


Cebrián Abellán, Aurelio. 2007. Geografía e historia : programación didáctica : cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria. Sevilla.
Graves, N. 1985. La enseñanza de la Geografía. Madrid. Visor.


Mateo Saura,A.J., Sánchez Galindo, F. e Varela Bernal, F. 1996. La cartografía como experiencia didáctica en la ESO. Murcia.
Universida de Murcia.


Moreno Jimenez, A. e Marrón Gaite, Mª J (ccordenadores). 1995. Enseñar Geografía. De la teoría a la práctica. Madrid.
Síntesis.


Oller, Montserrat e Villanueva, María. 2007. ” Enseñar geografía en la educación secundaria: nuevos objetivos, nuevas
competencias: un estudio de caso” Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación, Nº. 6.   


Sánchez Ogallar, A. 1998.Conocimiento geográfico. Procedimientos y técnicas para el aula en secundaria. Madrid. Narcea
S.A. Edicions.


Souto, X. 1998. Didáctica de la Geografía. Barcelona. El Serbal.


Varela Bernal, Francisco Javier. Internet como recurso didáctico en la Geografía. Contra Clave.


VVAA. 1989. La enseñanza de las CCSS. Madrid. Visor.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS
 -       ÍBER. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. GRAÓ
 ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS
*  www. age.ieg.csic.es/recur_didacticos.
* http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t2/ahor.swf


                                     * http://jcpintoes.en.eresmas.com/index20.html


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=2858&clave_busqueda=159855
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Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
 
Outros comentarios
- O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, co máximo, ao 20% horas presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polas profesoras na clase e é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na daté que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia. 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais 


Materia Innovación e
Investigación nas
Ciencias Sociais


     


Código O02M066V04221      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a de Uña Álvarez, Elena


Profesorado Alén González, María Elisa
de Uña Álvarez, Elena
Padín Fabeiro, María Carmen
Prada Rodríguez, Julio


Correo-e edeuna@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Nesta materia preténdese que os estudantes, en primeiro lugar, coñezan e apliquen as estratexias de
innovación educativa básicas a partir do coñecemento da realidade actual dos sistemas educativos, da
organización dos centros e do deseño e desenvolvemento do currículo.
En segundo lugar, trata de que os estudantes adquiran coñecementos relativos á investigación educativa e
as posibilidades e vías existentes para o seu desenvolvemento no actual sistema de ensino, así como sobre
aqueles aspectos relativos ao deseño e desenvolvemento de proxectos de investigación no ámbito das
ciencias sociais. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


Páxina 1 de 6







 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisicion das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber
saber facer


A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación.


saber facer
Saber estar /
ser


A12


Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de
mellora da calidade con aplicación aos centros de ensino.


saber A13
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Traballar en equipo con outros profesionais de educación, enriquecendo a súa formación. saber facer
Saber estar /
ser


A16


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


Saber estar /
ser


A17


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
contornas educativas novaos ou poco coñecidos.


saber facer A18


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber
saber facer


A42


Analizar de modo crítico o labor docente empregando indicadores de calidade. saber facer A43


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber facer A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas
e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber
saber facer


A45


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarias. Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


Tema 1: A función investigadora do docente de
Ciencias Sociais. 


1.1 Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativa.
1.2 Proceso de Investigación en Ciencias Sociais. Tipos de deseño de
Investigación.
1.3. Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Tema 2: Estratexias de Innovación na ensinanza
das Ciencias Sociais. 


Tema 3: Os programas de autoavaliación e
mellora. Modelos de calidade e excelencia
educativa. 


Tema 4: A oferta de formación institucional nos
diferentes niveis educativos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 50 60


Resolución de problemas e/ou exercicios 4 16 20


Traballos tutelados 8 48 56


Titoría en grupo 4 6 10


Sesión maxistral 4 0 4


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa de
materia. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


O alumno debe solucionar unha serie de
problemas e/ou exercicios nun tempo/condicións
establecido/as polo profesor. 


Traballos tutelados Traballoes realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia polo profesor. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Traballos tutelados Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Titoría en grupo Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades orientadas a resolución de exercicios prácticos na aula. 40


Resolución de problemas e/ou exercicios Presentacións/Exposicións 10


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Os estudantes poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na
correspondente ao mes de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non
poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA. FONTES DE INFORMACIÓN.


BISQUERRA, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


CARRASCO, J. y CALDEDERO, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


GARCÍA, A.L. (coordinador) y otros (1997): Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Enseñanza
Secundaria. Granada. GEU.


HARGREAVES, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


LATORRE, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


LICERAS, A. (2000): Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Ciencias Sociales. Granada, Grupo Editorial
Universitario.


LICERAS, A. (2005): La investigación sobre formación del profesorado en Didáctica de las Ciencias Sociales. Profesorado.
Revista de currículum y formación del profesorado. Vol. 8, nº 1 Didácticas Específicas. Publicado online en
www.ugr.es/recfpro/Rev81.html


LÓPEZ RUIZ, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el constructivismo en la
escuela. Málaga: Aljibe.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación para el
diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica.


PAGÉS, J. (1997): Líneas de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En P. Benejam y J. Pagés, Enseñar y aprender
Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona, UCE/Horsori.


PIZARRO, N. (1998): Tratado de metodología de las Ciencias Sociales. Madrid, Siglo Veintiuno Editores.


PRATS, J. (2001): Hacia una definición de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En I Congreso Nacional de
Didácticas Específicas. Las didácticas en las áreas curriculares en el siglo XXI. Granada, Grupo Editorial Universitario.


RUIZ TARRAGÓ, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


SANDÍN ESTEBAN, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw Hill.


SEVILLANO GRACÍA, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-Prentice Hall.
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Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


 


Recomendacións 
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Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V04301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
<br>Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
<br>- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que incluya
el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además, una hoja
de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno correspondiente.
<br>- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y fechas,
ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Xeografía na Educación Secundaria/O02M066V04220
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221
Orientación e Función Titorial/O02M066V04101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V04401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Xeografía na Educación Secundaria/O02M066V04220
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221
Orientación e Función Titorial/O02M066V04101
Prácticas Externas/O02M066V04301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ojea Rúa, Manuel


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e moxea@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A1
A2
A5


Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7


Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.


saber
saber facer


A42
A43
A44
A48
A49
B3


Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría. saber
saber facer


B1
B2
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Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.


saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor
titorial.


saber
saber facer


A10
A11


Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos
así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A15
A30


Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1


Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.


saber
saber facer


A5
A6
A11
A12
B1


Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A7
A8
A36
A37


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B2
B3


Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A19
A20
A21


Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A11
A12
A22
A23
A24
A25
A26
A27


Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. saber
saber facer
Saber estar / ser


A28
A29
A30
A31


Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A26
A27
A28
A29
B1
B2


Contidos 
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Tema  


Bases conceptuais do ámbito disciplinar. Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 


Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 


Bases lexislativas da orientación e función tutorial. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas dificultades de aprendizaxe e
da atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a
atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a atención á diversidade. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions
curriculares. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions curriculares. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. Estratexias e
técnicas de orientación na tutoría. 


A participación das familias en centros e a súa
orientación. 


A participación das familias en centros e a súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 24 36


Resolución de problemas e/ou exercicios 14 20 34


Traballos tutelados 1 13.5 14.5


Outros 0 2 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Outras 0 0 0


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 0 0


Traballos e proxectos 0 0 0


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Aportacións teóricas. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realización de exercicios. 


Traballos tutelados Traballo materia. 


Outros Dossier. 


Actividades
introdutorias


Actividades introductorias. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas
e/ou exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outras Participación directa nas clases. Asistencia e participación. 20
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Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividades de aula: Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e
da posta en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Traballos e proxectos Traballo da materia: Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade,
innovación, actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 


 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.
LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.
MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.
MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona:
Graó.
MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.
MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.
MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer
SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.
 
ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE
 
-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229
-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187
-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080
-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580
-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466
-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804
 
 
ALGUNHAS WEBS DE INTERESE
 
-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA
 


Recomendacións 
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Materias que continúan o temario
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
Prácticas Externas/O02M066V02301


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208


Materias que se recomenda ter cursado previamente
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Sistema Educativo e Educación en Valores 


Materia Sistema
Educativo e
Educación en
Valores


     


Código O02M066V06104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Dapia Conde, María Dolores


Profesorado Dapia Conde, María Dolores
Nogueiras Mascareñas, Luís Miguel


Correo-e ddapia@uvigo.es


Web   
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y
valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables
de la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


Páxina 2 de 6







 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Promover acciones de educación afectivoemocional, en valores y formación ciudadana. saber
saber facer
Saber estar / ser


A26


2. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y
la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la
educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de
las personas con discapacidad.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A28


3. Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales saber
saber facer
Saber estar / ser


A19


4. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país saber
saber facer


A24


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. Sistema educativo. los
agentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) y su evolución. 


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 14 12 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


Sesión maxistral 14 7.5 21.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Sesión maxistral El profesorado presentará los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Traballos de
aula


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20
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Traballos de aula Intervenciones y actividades prácticas 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajos 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.
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Recomendacións 
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Secundario
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Titulacion Máster
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Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


Páxina 2 de 5







 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ricoy Lorenzo, María Carmen


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e cricoy@uvigo.es


Web http://http://mpe.uvigo.es/index.php?lang=es 


Descrición
xeral


O Máster de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas da
Universidade de Vigo é de tipo profesionalizante e ten carácter oficial. Por tanto este máster, como os da súa
clase, desembocará na adquisición dun título universitario da área de Educación. A formación neste máster
está orientada a capacitar aos licenciados, arquitectos, inxeneiros e graduados en áreas específicas
(xeografía e histórica, tecnoloxía e informática, etc.) para desenvolver o labor como profesores/as de
secundaria.
O seu contido curricular no plano de estudos agrúpase ao redor de tres módulos (común, específico e
prácticum), cun total de 60 créditos anuais. A materia de Deseño Curricular e Organización de Centros
Educativos forma parte do módulo común, ten carácter obrigatorio e conta con 4,5 créditos ECTS. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


Páxina 2 de 6







 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito disciplinar. saber A1
A2


Dispor dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos
didáctico-organizativos sobre os que asente a práctica docente.


saber A1
A2


Contar cunha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades útiles para o
desenvolvemento da actividade docente.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A10
B1


Coñecer a lexislación da educacións secundaria obrigatoria, bacharelatos, formación
profesional e ensino de idiomas.


saber A13
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Ser capaz de identificar e aplicar os elementos didácticos o proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber
saber facer


A6
A9
A10
A21
A27
B1
B2


Identificar e promover modelos de liderato democráticos. saber
saber facer


A10
B3


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinais e multidisciplinais.


saber facer
Saber estar / ser


A16
B3


Ser capaz de promover o traballo en grupo do alumnado e compañeiros. saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
B3


Deseñar, producir e avaliar materiais curriculares. saber facer A18
A22
B2


Ser capaz de deseñar, planificar e avaliar proxectos e programas curriculares. saber facer A21
B1


Ser conscientes da importancia da comunicación e dos procedementos dialóxicos na
efectividade dos procesos de ensino-aprendizaxe.


saber facer
Saber estar / ser


A4
A9
A23
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica: Modelos de ensinanza e de currículo.
Modelos de liderazgo en educación e traballo en equipo. 


Estrutura e organización do ensino na Etapa de E.
Secundaria: 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum. 


Compoñentes didácticos e organizativos (deseño
didáctico): 


obxectivos, competencias, contidos, actividades, metodoloxía, principios e
estratexias, recursos didácticos, organización da aula, avaliación do
proceso de ensinanza-aprendizaxe, etc. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 25 33.5


Traballos de
aula


6 0 0 15 21


Metodoloxías
integradas


7 0 0 20 27


Traballos
tutelados


1 0 0 25 26


Cartafol/dossier 0 0 0 5 5


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral da docente apoiada en recursos didácticos, particularmente en medios audiovisuais
e TIC, así coma en diferentes estratexias dirixidas a acaptar a atención do alumnado e a motivalo. 


Traballos de aula Realización de actividades na aula baixo as directrices da profesora. O seu desenvolvemento
estará vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Metodoloxías integradas Desenvolvemento de diferentes actividades a partir da integración de prácticas con TIC,
microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Traballos tutelados A partir da proposta e directrices da profesora o alumnado desenvolverá un traballo monográfico
titelado sobre algunha parte dos contidos da materia que se vinculará na sua maior parte co
traballo autónomo. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Metodoloxías
integradas


Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia/seguimento das clases e participación. Ata 20


Traballos de aula Valoraranse a implicación e adecuación de actividades relacionadas coa parte teórica e
práctica da materia desenvoltas polo alumno/a na aula. 


Ata 10


Traballos tutelados Valorarase o documento do traballo monográfico presentado (en soporte impreso ou
dixital, segundo indicación do profesorado), estrutura e calidade do contido, emprego
axeitado de termos técnicos, orixinalidade, grao de innovación refletido e actualización
documental plasmada. 


Ata 40


Metodoloxías
integradas


Valorarase o desenvolvemento de competencias a partir da integración de prácticas
con TIC, microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Ata 25


Cartafol/dossier Valorarase a organización, calidade global do proceso de aprendizaxe e adquisición de
competencias e coñecementos reflectidos a través do eporfolio. 


Ata 0,5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic e tamén
é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: 
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O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
•    Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
•    De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008).  Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
•    Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill
•    Moral. C. (2010). Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza. Madrid: Pirámide.
•    Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


-    Aula Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177
-    Aula de Innovación Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178
-    Contextos Educativos.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328
-    Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-    Escuela Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511
-    Educación XX1.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
-    Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496
-    Estudios Sobre Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907
-    Praxis Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117
-    Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-    Qurriculum.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094
-    Revista Complutense de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127
-    Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-    Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS


-    Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-    CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
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Correo-e abarreira@uvigo.es
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Descrición
xeral


A materia “ A convivencia nos centros de secundaria e o traballo desde o departamento de orientación”, está
integrada no módulo específico do Máster Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o estudiante –futuro
docente- ó tratar de respostar a retos trascendentes que se dan habitualmente nos centros educativos e nas
propias aulas. Dada a complexidade que se produce sobre a convivencia escolar é preciso dotar de recursos
e asesorar aos docentes e demais persoal da comunidade educativa.
O incremento dos problemas de conduta nas aulas, a deteción de situacións de acoso e o deterioro do clima
educativo nos centros escolares promoveu, nos últimos anos, unha importante corrente de traballo para a
mellora da convivencia nos mesmos.
Trataremos de formar nos fundamentos teóricos, legais e nos plans de actuación para a mellora da
convivencia e a aprendizaxe escolar de cada comunidade e o coñecemento e formación para o
desenvolvemento de propostas de intervención aplicadas a: mellora do sistema disciplinario (coa formación
de equipos de
mediación e tratamento de conflitos), xestión dos problemas da aula, optimización do proceso de
ensino-aprendizaxe (a través da Aprendizaxe Cooperativa) e intervención individual (con actuacións
específicas para situacións de acoso e victimización).Pretendemos que esta aprendizaje potencie unha
actitude colaborativa no ámbito da convivencia.
Levarase a cabo un enfoque preventivo e promotor dun clima escolar enriquecedor e estimulante que facilite
a adquisición de competencias e habilidades e a educación en valores.
Esta asignatura pretende facilitar a reflexión e análise crítica sobre os procesos de interación e convivencia
na aula así como a aprendizaxe de técnicas e ferramentas de intervención psicosocial e titorial para o futuro
docente.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 
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 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 
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 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe favorecedores da convivencia escolar saber facer A7
B1
B3


Informar e asesorar ás familias sobre diversas técnicas e estratexias favorecedoras da
convivencia e da resolución pacífica de conflitos


saber
saber facer


A15
A30
B1


Coñecer as características dos estudantes, así como os procesos de interación e
comunicación na aula e no centro que permitan a identificación e reflexión crítica sobre as
situacións conflitivas, e a súa resolución.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A9
A23
B1
B3


Coñecer e analizar diversos plans e proxectos relacionados coa convivencia escolar que
forman parte do proxecto educativo de centro, participando na súa definición e
desenvolvemento.


saber
saber facer


A27
B1


Adquirir experiencia na planificación, desenvolvemento e avaliación de programas para a
mellora da convivencia escolar.


saber
saber facer


A46
B3


Adquirir e poñer en práctica diversas estratexias e habilidades que permitan unha
intervención axeitada para a resolución de problemas de convivencia no contexto escolar:
habilidades de pensamiento e de decisión, habilidades sociais, dinámica de grupos,
xestión
democrática de normas, aprendizaxe cooperativo, mediación, negociación, educación
emocional, educación en valores, etc


saber
saber facer
Saber estar / ser


A8
A9
A26
A48
B1


Coñecer as características das familias e comprender a súa función educadora na
adquisición de competencias e aprendizaxes para a resolución pacífica de situacións
conflitivas


saber A28
A29
B1
B3


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que favorezan a aprendizaxe e as
aportacións dos estudantes, nun bó clima escolar.


saber facer
Saber estar / ser


A10
A39
B3


Contidos 


Tema  


Páxina 4 de 7







1.-Educación para a convivencia e a igualdade.
2.-Análise da convivencia e a resolución de
conflitos
3.-Problemas de adaptación e convivencia
escolar: Marxinación, absentismo, rexeitamento,
inadaptación, violencia e acoso escolar,
inmigración e interculturalidade,etc.
4.-Dinámica do grupo clase
5.-Socialización e educación.
6.-As relacións sociais no grupo clase, conduta
prosocial e habilidades sociais.
7.- Competencia emocional e social
8.-O traballo cooperativo e a interacción social.
Técnicas de análises e dinamización grupal.
9.-O papel da familia en educación. Colaboración
coas familias de Educación secundaria.
10.-Relación con outras institucións: servizos de
saúde, servizos sociais. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 10 15


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 5 5


Sesión maxistral 10 20 30


Titoría en grupo 2 0 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 0 41 41


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo
demaneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).
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Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita… 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
oalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
darealización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É necesario
respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidostraballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e competencias
acadadas polosalumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


Aguado, M.J., Prevención de la violencia y lucha contra la exclusión social desde la adolescencia, 2004, Injuve


Aguado, M.J., Del acoso escolara la cooperación en las aulas, 2006, Pearson


Ainscow,M., Hacia las escuelas eficaces para todos, 2001, Narcea


Alcántara, J.A., Cómo educar la autoestima, 1995, CEAC


Alonso Tapia, J., Motivar para el aprendizaje, 1997, Edebé


Armas, M., Prevención e intervención ante problemas de conducta, 2007, Wolters Kluwer


Avilés, J.M, Bullyng: El maltrato entre iguales. Agresores, víctimas y testigos en la escuela, 2006, Amarú


Beane, A., Bullyng.Aulas libres de acoso, 2006, Graó


Bisquerra, R., Educación emocional y bienestar, 2005, Cisspraxis


Boqué, C., Tiempo de mediación. Taller de formación de mediadores en el ámbito educativo, 2005, CEAC


Calvo Rodríguez, A., Problemas de convivencia en los centros educativos, 2003, EOS


Casamayor, G (Coord.), Cómo dar respuesta a los conflictos. La disciplina en la enseñanza secundaria, 1998, Graó


Cava, M.J. y Musitu, G., La potenciación de la autoestima en la escuela, 2000, Paidós


Cava, M.J. y Musitu, G., La convivencia en la escuela, 2002, Paidós


Conselleria de educación, Plan de convivencia do centro, 2007, Xunta de Galicia


Consellería de Educación, Protocolo xeral de prevención, detección e tratamento do acoso escolar e ciberacoso, 2013, Xunta
de Galicia


Fernández, I., Prevención de la violencia y resolución de conflictos. El clima escolar como factor de calidad, 1998, Narcea


Fernández, I., Guia para la convivencia en el aula, 2001, Cisspraxis


Fiorenza, A., Niños y adolescentes difíciles, 2003, RBA-Integral


Franco, V., La autoestima del profesorado, 2002, PPC


Gallego, D. y Gallego, M.J., Educar la inteligencia emocional en el aula, 2004, PPC


Gentil, C. y Laa, V., La astucia social, 2000, Alianza


Gotzens, C., La disciplina escolar, 1997, ICE-HORSORI


Jares, J., Pedagogía de la convivencia, 2006, Graó
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Machargo Salvador, J., Programa de actividades para el desarrollo de la autoestima, 1997, Escuela Española (Ed. Secundaria
y Bachillerato)


Martínez, M. y Tey, A.(coord.), La convivencia en los centros de secundaria. Estrategias para abordar el conflicto, 2003,
Desclee


Moraleda, M, Educar en competencia social, 1999, CCS


Moreno, J.C. y Luengo, F. (Coord.), Construir ciudadanía y prevenir conflictos, 2007, Wolters Kluwer


Nardone, N., Giannotti, E. y Rocchi, R., Modelos de familia. Conocer y resolver los problemas entre padres e hijos, 2003,
Herder


Olweus, D., Conductas de acoso y amenaza entre escolares, 1998, Morata


Ortega,R. y Del Rey, R., La violencia escolar.Estrategias de prevención, 2003, Graó
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A través desta materia preténdese aproximar ao alumno aos modelos curriculares baseados en
competencias, reflexionando sobre os cambios que se foron producindo nos sistemas educativos en torno ao
enfoque de competencias. Desde este marco, analizarase a importancia da incorporación das competencias
ao deseño curricular e a necesidade de adoptar diferentes estratexias para abordar o diagnóstico e a
avaliación da competencia curricular nos centros educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Determinar a natureza e sentido do diagnóstico e a avaliación en educación saber A13
A19
A25
A36
A45


Definir as principais variables do diagnóstico e a avaliación en educación saber A9
A19
A20
A23


Precisar e utilizar axeitadamente a metodoloxía do coñecemento diagnóstico e avaliador
en educación


saber
saber facer


A12
A41
A45


Identificar e valorar os condicionantes da calidade diagnóstica saber
saber facer
Saber estar / ser


A21
A43
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Determinar as características, aportacións e limitacións dos diferentes recursos do
diagnóstico en educación, así como as diferentes técnicas e modelos de avaliación


saber
saber facer


A22
A25
A41
A45
B1


Utilizar axeitadamente os principais recursos do diagnóstico en educación en ámbitos de
desenvolvemento cognitivo, social, emocional e curricular.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A9
A17
A19
A20
A23
A27
A29
A33
A42
A46
B2


Realizar estudos diagnósticos e avaliacións de calidade, así como os informes
correspondentes


saber
saber facer
Saber estar / ser


A12
A19
A20
A25
A27
A41
A47
B1
B2
B3


Valorar os informes diagnósticos emitidos por outros profesionais saber facer
Saber estar / ser


A43
A49
B3


Contidos 


Tema  


Modelos e procesos de diagnóstico en escenarios
orientadores 


Métodos técnicas e instrumentos do diagnóstico
Exploración de necesidades de Orientación e análise de variables persoais,
situacionais e interactivas.
Análise diagnóstica para a toma de decisións, paoio e seguimento da
Orientación 


Avaliación da capacidade intelectual, das
aptitudes básicas e doutras características
persoais relacionadas cos procesos de
ensino-aprendizaxe 


(*) 


Avaliación das dificultades de aprendizaxe Competencia lectora
Automatización lectora
Calidade de letra. Ortografía
Dislexia: detección e pautas
Competencia escrita
Dificultades de aprendizaxe en matemáticas
Correlatos socioemocionais das dificultades de aprendizaxe 


Os informes diagnósticos Elaboración e valoración nos procesos e logros educativos.
Elaboración de informes psicoeducativos 


Avaliación da competencia curricular (*) 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Resolución de problemas e/ou exercicios 5 25 30


Debates 3 5 8


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 7 0 7


Traballos e proxectos 4 35 39


Cartafol/dossier 0 15 15


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes.Os debates pódense realizar de xeito presencial e
vrtual. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun
proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral... 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de problemas
e/ou exercicios A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Organización,corrección, calidade e coherencia do conxunto do contido e da posta
en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Debates Asistencia aos debates e participación activa nos mesmos 20


Traballos e proxectos Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade, innovación,
actualización documental, e entrega en prazo. 


30


Cartafol/dossier Presentación, estrutura, actualización documental, e entrega en prazo. 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
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alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).
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-        Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


-        Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


-        Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804
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ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


-        Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


-        CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Formación Académica e Profesional 


Materia Formación
Académica e
Profesional


     


Código O02M066V06254      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Raposo Rivas, Manuela
Seoane Pérez, Emilia


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a competencia profesional que permita exercer actuacións que conduzan a unha
correcta orientación dos suxeitos que demanden ou necesiten esta intervención, tanto no
ámbito académico como no profesional.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Coñecer os diferentes modelos de orientación aplicables tanto no campo académico como
profesional


saber


Deseñar o Plan de Acción Titorial (PAT) e o Plan de Orientación Académica y Profesional
(POAP) como parte integrante do proceso orientador e ser capaz de desenvolvelos e
avalialos.


saber
saber facer


Orientar e apoiar no proceso de toma de decisións vocacionais dos suxeitos que
demanden esa intervención


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Valorar os recursos técnicos, materiais e institucionais dispoñibles para o exercicio da
Orientación Académica e Profesional


saber
saber facer


Traballar cooperativamente cos outros estudantes na busca de información, organización
e preparación de materiais en traballos de grupo.


saber facer
Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  
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1. Orientación académica e profesional:
aproximación teórica. 


1.1. A orientación académico-profesional como concepto: definición,
principios, obxectivos e funcións.
1.2. Intervención en orientación académico-profesional como concepto
Dimensións e piares da educación.
1.3. Colaboración familia-escola.
1.4. O consello orientador.
1.5. A formación na sociedade da informacion e do coñecemento


2. Orientación académica e profesional:
aproximación práctica no ensino secundario. 


2.1. O Plan de Acción Titorial.
2.2. O Plan de Orientación Académica e Profesional.
2.3. O proceso de busca activa de emprego.
2.4. A orientación académico-profesional non sexista.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 16 20


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


8 48 56


Sesión maxistral 8 16 24


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Pequenas tarefas formuladas en relacion o traballado na sesion 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades ou proxectos de traballo para afondar no tema visto 


Sesión maxistral Exposicion das principais cuestions relacionadas coa materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Recollida de intervencións educativas feitas na propia aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


Traballo/s practicos (ex. PAT, POAP) 40


Outros comentarios e segunda convocatoria
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- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Álvarez González, M. (1995). Orientación profesional. Barcelona: Cedecs Editorial.


Álvarez González, M. y Bisquerra Alzina, R. (2012). Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias y recursos. Madrid:
Wolters Kluver España.


Blasco Calvo, P. y Pérez Boullosa, A. (2012). Enfoques y aplicaciones prácticas en orientación y acción tutorial. Valencia: Nau
Llibres.


Bizquerra, R. (coord.) (2000): Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis


Borrego, M. y Díaz, J. (2000): Orientación vocacional y profesional: materiales de asesoramiento para ESO y Bachillerato.
Madrid: CCS


Cabero, J. (2008): La formación en la sociedad del conocimiento. INDIVISA, 1348.


Coronado, A. (2000): Analiza, compara y decide : programa de orientación académica y profesional. Sevilla: Kronos


Fernández Gálvez, J. de D. (2005): La orientación educativa: claves de éxito profesional : buscando la magia del mago sin
magia. Granada: Grupo Editorial Universitario.


García Mediavilla, L. y Martínez González, M.C (2003): Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.
Madrid: Dykinson.


González Gómez. J.P. (2003). Orientación profesional. Alicante: Club Universitario, D. L.


Grañeras Pastrana, M. y Parras Laguna, A. (coords.) (2008). Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos
institucionales y nuevas perspectivas. Madrid: Ministerio de Educación, Política Socialy Deporte / CIDE.


Lopez Barajas, E. (2006): Estrategias de formación en el siglo XXI, Barcelona: Ariel


Martín, E. y Solé, I. (coord.) (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Editorial Graó.


Nieto, J.M. y Botías, F. (2000): Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Barcelona: Ariel


Rodríguez Moreno, M. L. (1998). La orientación profesional. Barcelona: Ariel.


Rodríguez Moreno, M. L. (2003): Cómo orientar hacia la construcción del proyecto profesional. Bilbao: Desclée de Brouwer.


Romero, S. (2000): De gira hacia el trabajo : programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida
activa para el final de la Educación Secundaria Obligatoria. Archidona: Aljibe


Sorando, J. (2000): La orientación vocacional: materiales de trabajo. Madrid: CCS


 


REVISTAS


 


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía; Revista de Orientación Educativa; Aula de Secundaria.
Didáctica. Tutoría. Gestión. Orientación. (Consultar: http:// dialnet.unirioja.es)


Recomendacións 
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Outros comentarios
Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Atención á Diversidade e a súa Intervención 


Materia A Atención á
Diversidade e a
súa Intervención


     


Código O02M066V06252      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Deaño Deaño, Manuel


Profesorado Deaño Deaño, Manuel


Correo-e deano@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Esta materia está pensada para axudar ós profesores y profesionais do ensino a identificar as principais
dificultades de aprendizaxe dos alumnos de secundaria e poder intervir psicoeducativamente con eles desde
unha perspectiva inclusiva, participativa, prescriptiva, mediada e curricular. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os procesos e recursos para a prevención de problemas de aprendizaxe e
convivencia, os procesos de avaliación e de orientación académica e profesional


saber


Utilizar os principios da educación inclusiva como eixe para o desenvolvemento da acción
orientadora


saber facer


Desenvolver e aplicar metodoloxías didácticas que favorezan a atención á diversidade do
alumnado, adaptando a acción educativa ás súas diferentes características persoais e
colectivas


saber facer


Adquirir as habilidades necesarias para identificar as necesidades educativas do alumnado
e deseñar estratexias de intervención


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  


Identificación das Necesidades Específicas de
Apoio Educativo 


Tipos e fontes de diversidade
Trastornos e dificultades na aprendizaxe
Dificultades no desenvolvemento e na aprendizaxe
Trastornos do desenvolvemento psíquicos, físicos e sensoriais
Problemáticas socioculturais actuais e a súa repercusión na aprendizaxe 


Deseño de Apoio Educativo ás Necesidades
Específicas de Aprendizaxe 


Educación Inclusiva
Atención á Diversidade: Programas adaptativos e programas de reforzo
educativo 
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Intervención psicoeducativa Curricular
Prescriptiva
Mediada
Colaborativa
Metacognitva
Inclusiva 


(*)Intervención psicoeducativa (*)Curricular
Prescriptiva
Mediada
Colaborativa
Metacognitva
Inclusiva 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 20 0 20


Traballos de aula 5 10 15


Estudo de casos/análises de situacións 5 10 15


Proxectos 10 40 50


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Actividades expositivas do profesor acerca dos contidos básicos da materia. 


Traballos de aula Resolución de exercicios na aula a través de técnicas grupais participativas 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise crítico de datos e casos mediante participación grupal. 


Proxectos Elaboración de un proxecto dirixido polo profesor e con actividade autónoma do alumno. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Estudo de casos/análises de
situacións


Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Proxectos Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Resolución de tarefas 20


Estudo de casos/análises de situacións Resolución dun caso práctico 25


Proxectos Realización do proxecto 55


Outros comentarios e segunda convocatoria


Estas puntuacións han de entenderse como a porcentaxe máxima aplicable a cada apartado, sendo esixida para aprobar


a seguinte puntuación mínima en cada apartado: 10 + 10 + 30 respectivamente e unha porcentaxe total mínima do 50%.


Os non aprobados presentaranse en segunda convocatoria nas datas establecidas.


Bibliografía. Fontes de información 


Bibliografía básica


Deaño, M (2000). Como prevenir las dificultades del cálculo. Málaga: Aljibe


Deaño, M. (2001). Intervención Psicopedagógica en la Deficiencia Mental.Ourense: Ediciones Gersam
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García, J.M., Pérez, J. e Berruezo, P. (2002). Discapacidad intelectual. Dessarrollo, comunicación e intervención. Madrid: Cepe.


Bibliografía recomendada


Gónzalez Pienda, J. y Nuñez Perez, J.C (1998). Dificultades de aprendizaje escolar. Madrid: Piramide


Marchesi, A., Coll, C. e Palacios, J. (compls.) (1999). Desarrollo psicológico y educación 3. Trastornos del desarrollo y
necesidades educativas especiales. Madrid: Alianza.


Martín-Caro, L. e Junoy, M. (2001). Sistemas de comunicación y parálisis cerebral. Madrid: ICCE.


Molina, S. ; Sinués, A. Deaño, M. (1998). El fracaso en el aprendizaje escolar (II). Dificultades específicas de tipo
neuropsicológico. Málaga: Aljibe


Rosa, A. Montero, I. e García, M.C. (1993). El niño con Paráslisis Cerebral: Enculturización, desarrollo e intervención Madrid:
CIDE.


Silvestre, N. (2000). Sordera. Comunicación y aprendizaje. Barcelona: Masson.


 


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas 


Materia Orientación Base
Legal,
Composición,
Planes e
Programas


     


Código O02M066V06105      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Ocampo Gomez, Camilo Isaac


Profesorado Ocampo Gomez, Camilo Isaac


Correo-e cocampo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


Páxina 2 de 7







 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Coñecer as bases teórico-legais da orientación no sistema educativo saber A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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2. Comprender a relación existente entre os distintos modelos de orientación
psicopedagóxica e o sistema educativo


saber
saber facer


A1
A11
A13
A14
A16
A18
A21
A24
A25
A27
A31
A38
A42
A43
A44
A48
B1
B2
B3


3. Analizar criticamente o modelo institucional de orientación existente na Comunidade
Autónoma de Galicia


saber
saber facer


A5
A6
A7
A8
A11
A12
A13
A15
A16
A17
A22
A25
A30
A31
A40
A41
A43
B1
B3


4. Deseñar un Plan de Orientación Académica e Profesional para educación secundaria saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


5. Valorar a orientación educativa como un factor de importancia para a calidade da
educación


Saber estar / ser A11
A15
A16
A17
A20
A22
A26
A30
A39
B2


Contidos 
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Tema  


1. Bases teórico-legais da orientación educativa 1.1. Orientación psicopedagóxica: dimensións, principios, contextos,
funcións e procesos, 
1.2. Leis e disposicións que as desenvolven en materia de orientación
educativa. 


2. Modelos de orientación psicopedagóxica 2.1. Modelos teóricos
2.2. Modelos de intervención orientadora
2.3. Modelos institucionais 


3. O modelo institucinal da Comunidade
Autónoma de Galicia 


3.1. Departamentos de Orientación nos centros
3.2. A función titorial do profesorado
3.3. Os equipos de orientación específicos 


4. Planificación e avaliación da función
orientadora 


4.1. Deseño de programas de orientación: etapas
4.2. Deseño do Plan de Orientación Académica e Profesional (POAP)
4.3. Avaliación de necesidades, avaliación do deseño e da aplicación e
resultados dun POAP 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 4 0 0 4 8


Resolución de problemas
e/ou exercicios


2 0 0 8 10


Estudo de casos/análises
de situacións


2 0 0 8 10


Debates 3 0 0 3 6


Traballos tutelados 2 0 0 13 15


Presentacións/exposicións 3 0 0 8 11


Cartafol/dossier 2 0 0 4 6


Traballos e proxectos 1 0 0 20 21


Probas de resposta curta 1 0 0 0 1


Probas de autoavaliación 4 0 0 0 4


Horas totais E: 100


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado (avaliación
inicial) así como a presentar a materia de Orientación. Base legal, Composición, Plans e Programas 


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación (incluída a bibliográfica) que se realizarán de forma
autónoma por parte do alumnado. A biblioteca do Campus debe considerarse un recurso de uso
necesario. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudantado. Resulta
fundamental que as explicacións sirvan para axudar a comprender en términos legais e
conceptuais o modelo institucional de orientación educativa e profesional que se acha vixente na
Comunidade Autónoma de Galicia. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante procedementos de transformación da
información dispoñible e a interpretación dos resultados. Empregarase como complemento da
lección maxistral. Os problemas que poden propoñerse son os que normalmente se lle presentan
aos departamentos de orientación dos centros con etapas de educación. secundaria 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise dun feito ou problema real relacionado coa orientación psicopedagóxica coa finalidade de
coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar
coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de solución. Supón a
aplicación dos conceptos teóricos e legais que se imparten na materia. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes centrado nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso ou no resultado dun problema. Esta estratexia empregarase con frecuencia como
medio de lograr a participación do alumnado e impulsar a construcción do coñemento dentro da
aula. 
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Traballos tutelados Elaboración dun documento sobre orientación psicopedagóxica ou preparación de investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, videos, etc. Constiúe unha actividade autónoma do
estudante que inclúe a procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía,
redacción e exposición do resultado e que conta coa axuda e oseguemento do profesorado.
Constiúe un elemento importante para a avaliación do alumnado e, xunto coa súa exposición,
posúe un peso importante na súa cualificación 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, problema, exercicio, proxecto ou estudo de
caso, normalmente tutelados polo profesorado. Pódese levar a cabo de maneira individual ou en
grupo e xunto coa elaboración e resultado do traballo como tal posúe un peso importante na
cualificación do alumnado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Estudo de
casos/análises de
situacións


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Traballos tutelados Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Traballos e proxectos Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Dalgún traballo realizado individualmente ou en grupo (2 persoas) que
deberá ser exposto ante os demais membros da clase coa axuda dos medios
audiovisuais correspondentes, tendo que dar resposta a continuación a
cuestiósns formuladas polo profesorado e/ou alumnado presente. 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Solventar con acerto traballando en equipo de menos de 4 persoas situacións
problemáticas que se producen/poden producirse nos centros e na que ten
competencia o departamento de orientación do mesmo e que se formularán
como actividades de ensinanza-aprendizaxe no curso de mestrado. 


10
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Estudo de casos/análises de
situacións


Expoñer por escrito de xeito completo e rigoroso, tralo corrspondente estudo
en equipo, dun caso que se proporá na aula a partir da lexislación actual en
materia de orientación e titoria na educación secundaria 


10


Actividades introdutorias Proba de avaliación inicial de formato Likert para dar respostas sobre o
acordo de cada quen con determinados enunciados 


2


Traballos tutelados Contido, estructura, oportunidade e actualidade das citas, profundidade no
tratamento da cuestión, orixinaledade das solucións aportadas, rigor das
conclusións y precisión nas citas bibliográficas. 


15


Cartafol/dossier Elaboración dun documento elaborado polo estudante que recopile
información e reflexións sobre as experiencias, proyectos, tarefas e traballos
realizados durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe nesta materia. 


15


Traballos e proxectos Realizar un plan de orientación académica e profesional tendo en conta os
principios da orientación, os modelos teóricos, de intervención e
institucionais vixentes paraun centro de secundaria. 


15


Probas de resposta curta Resposta a 2 probas semiobxectivas ou obxectivas que se formularán ao
final dalgún tema ou traballo realizado. 


10


Probas de autoavaliación Autocualificación nun traballo ou nun exercicio a partir dos criterios
correspondentes tendo en conta as competencias y os obxectivos da materia. 


8


Outros comentarios e segunda convocatoria


1. A asistencia é obrigatoria, polo que quen perda máis dun 15% da mesma deberá realizar unha proba de exame que
constará de 10 cuestións de resposta concreta sobre os contidos da materia que se xulgará conforme aos criterios de logro
das competencias e obxectivos da mesma.


2. A proba terá lugar nas datas e horas que se sinalen pola dirección do mestrado.


Bibliografía. Fontes de información 


AIOEP (2003). Competencias internacionales para los profesionales de la orientación. Recuperado de1.
http://www.iaevg.org/
AIOEP (2006). Hoja informativa de la Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional, nº 55.2.
Recuperado de http://www.iaevg.org/crc/files/newsletters/Newlet55sp.doc
Bisquera, R. (Coord.). (2006). Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Las Rozas: Wolters Kluwer España3.
(5ª edición).
Calvo, C. (2008). La orientación a lo largo de la vida. En J. L. Soler (Coord.), Actas del III encuentro nacional de4.
orientadores y I encuentro internacional virtual de orientación. Por una Orientación a lo largo de la vida. Zaragoza: Mira.
CIDE (2009). Orientación Educativa, fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. Madrid:5.
Ministerio de Educación, Política social y Deporte (2ª edición). Recuperado de http://www.mepsid.es/cide/
Cortés, A. (2009). Orientación permanente  y aprendizaje a lo largo de la vida. En L. Sobrado y A. Cortés (Coords.),6.
Orientación Profesional. Nuevos escenarios y perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp 243-262.
Decreto 120/1998, de 23 de abril, por el que se regula la Orientación Educativa y Profesional.  Santiago de Compostela:7.
Diario Oficial de Galicia nº 106, 27 de abril de 1998.
Graña, V. (2013). Manual lexislativo do ensino non universitario galego (4ª edición). A Coruña: Venacio Graña.8.
Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, Boletín Oficial do Estado, 238, 1(1990).9.
Lei Orgánica de Educación, Boletín Oficial do Estado, 106, 1(2006).10.
Orde de 24 de xullo de 1998, pola que se desenvolve o decreto 120/1998 polo que se regula a Orientación Educativa e11.
Profesional, Diario Oficial de Galicia de 31 de xullo de 1998.
Sobrado, L. e Ocampo, C. I. (2000). Evaluación psicopedagógica y orientación educativa. Barcelona: Estel. Sobrado, L.,12.
Fernández, E. e Rodicio, M. L. (Coords.) (2012). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva.


Recomendacións 
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Materia A Innovación e a
Investigaicón
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Factores para a
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Asesoramento
Escolar


     


Código O02M066V06107      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
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Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Suárez Pazos, María Mercedes


Profesorado Cid Sabucedo, Alfonso
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e msuarez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


CG3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando
procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos
ensinos, atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos
mesmos, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais
do centro.


saber facer A3


CG4. Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensinanza e
aprendizaxe na


saber facer A4


G12. Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensinanza e
aprendizaxe, comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade
educativa e outros profesionais da educación.


saber facer
Saber estar /
ser


A12


CG 16. Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


Saber estar /
ser


A16


CE-E9. Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensinanza-aprendizaxe.


saber facer A40


CE-E11. Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


A42
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CE-E12. Analizar criticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da
orientación utilizando indicadores de calidade.


Saber estar /
ser


A43


CE-E13. Identificar os problemas relativos á ensinanza e a aprendizaxe das materias da
especialización e propoñer alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


CE-E14. Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer


A45


CT1. Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xerais e
específicos, incluíndo o acceso a internet.


saber facer B1


Contidos 


Tema  


Innovación educativa e desenvolvemento
profesional. 


- Marco teórico, profesional e legal da innovación educativa
- Pautas para a elaboración dos proxectos de innovación educativa
- O rol do orientador
Na análise das prácticas educativas 
Na formación continua do profesorado
No liderazgo educativo
- Coñecemento de innovacións relevantes e actuais no ámbito da
orientación


A investigación educativa - Modalidades principais da investigación educativa.
- A investigación-acción como instrumento de formación contínua e
desenvolvemento profesional do docente
- Deseño de proxectos de investigación
- Instrumentos de recollida de datos e avaliación: tipos e características
técnicas.
- Técnicas de análise en investigación e avaliación educativa.
- Coñecemento de investigacións relevantes no ámbito da orientación


As TICs como instrumento de apoio á innovación
e investigación educativa 


- As TIC e o desenvolvemento da investigación educativa para orientar e
mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
- O uso de bases de datos como apoio á investigación e á innovación
educativa.
- Como citar e elaborar as referencias bibliográficas dos documentos
científicos de tipo educativo, lexislación, informes, etc. en soporte impreso
e electrónico.
- Ferramentas Web para a comunicación a colaboración e/ou o traballo en
equipo.
- Aplicacións telemáticas e recursos web para a orientación. 
- Coñecemento de portais de orientación europeos.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 9 0 0 25 34


Traballos de aula 12 0 0 16 28


Prácticas en aulas de
informática


6 0 0 21 27


Traballos tutelados 0 0 0 48 48


Presentacións/exposicións 3 0 0 10 13


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Prácticas en aulas de
informática


Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas
en aulas de informática. 
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Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de informática Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Reflexión escrita sobre os contidos fundamentais da materia. Participación
activia nas clases maxistrais. Ata 2,3 puntos sobre 10. 


23


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula. Ata 2,45 puntos sobre 10 24.5


Prácticas en aulas de informática Memorias de prácticas. Ata 1 punto sobre 10. 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado. Ata 3,5 puntos
sobre 10. 


35


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados. Ata 0,75
puntos sobre 10. 


7.5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado nas actividades deseñadas en innovación educativa
(aprobado: 1,7 puntos sobre 3,4) e nas de investigación educativa e uso da TICs (aprobado: 3,3 puntos sobre 6,6)


As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na
convocatoria de xullo.
O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia, cunha
valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias procedimentais mais
importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.


Bibliografía. Fontes de información 


Bolívar, A. et al., La investigación biográfico-narrativa en educación, La Muralla, Madrid


Contreras, J. y Pérez de Lara, N., Investigar la experiencia educativa, Morata, Madrid


Jakku-Shivonnene, R. y Niemi, H., Aprender de Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador, MEC, Madrid


Villar Angulo, L.M. et al., Creación de la excelencia en la Educación Secundaria, Pearson, Madid


Fullan, M., Los nuevos significados del cambio en la educación, Octaedro, Barcelona


Carr, W. y Kemmis, S., Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado, Martínez
Roca, Barcelona


Recomendacións 
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Titulacion Máster
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Obrigatoria,
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Formación
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Ensino de
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Especialidade
(Ourense):
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/O02M066V06106
Formación Académica e Profesional/O02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/O02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/O02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/O02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/O02M066V06105
Orientación e Función Titorial/O02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V06104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Páxina 3 de 4







Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/O02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V06103
Formación Académica e Profesional/O02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/O02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/O02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/O02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/O02M066V06105
Prácticas Externas/O02M066V06301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V06104
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		BIO-XEO As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria BIO-XEO

		BIO-XEO Elaboración de Unidades Didácticas

		BIO-XEO Didactica das ciencias experimentais

		BIO-XEO Innovacion e investigacións

		BIO-XEO Deseño de investigacións

		BIO-XEO Practicas externas

		BIO-XEO TFM



		GUIAS-DOCENTES-TECNOLOXÍA-VIGO-13_14

		COMÚN VIGO Orientación e Función Titorial mATE-TECNO

		TECNOLOXÍA VIGO Sistema educativo

		COMÚN VIGO Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria TECNOLOXÍA GALEGO

		TECNOLOXÍA VIGO Deseño curricular

		TECNOLOXÍA VIGO A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria alumnos

		TECNOLOXÍA VIGO Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria GUIA ALUMN

		TECNOLOXÍA VIGO Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria GUIA ALUM

		TECNOLOXÍA VIGO Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía

		TECNOLOXÍA VIGO Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais

		TECNOLOXÍA VIGO Investigación e innovación

		TECNOLOXÍA VIGO Prácticas externas

		TECNOLOXÍA VIGO TFM



		GUIAS-DOCENTES-SERVIZOS-13_14

		COMÚN VIGO Orientación e Función Titorial SERVIZOS

		SERVIZOS Sistema Educativo

		COMÚN VIGO Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria FP SERVIZOS

		SERVIZOS Deseño curricular

		SERVIZOS Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos

		SERVIZOS a formación profesional

		SERVIZOS Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional (2)

		SERVIZOS Prácticas externas

		SERVIZOS TFM



		GUIAS-DOCENTES-PRIMARIO-SECUNDARIO-13_14

		COMÚN VIGO Orientación e Función Titorial PRIMARIO-SEC

		PRIMARIO-SEC Sistema educativo

		COMÚN VIGO Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria FP PRIMARIO-SEC

		PRIMARIO-SEC Deseño curricular

		PRIMARIO-SEC Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario

		PRIMARIO-SEC A formación profesional

		PRIMARIO-SEC Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional

		PRIMARIO-SEC Prácticas externas

		PRIMARIO-SEC TFM



		GUIAS-DOCENTES-FOL-13_14

		COMÚN VIGO Orientación e Función Titorial FOL

		FOL Sistema Educativo

		COMÚN VIGO Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria FOL

		FOL Deseño curricular

		FOL  A formación Profesional

		Formación e Orientación Laboral

		FOL Prácticas externas

		FOL Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional

		FOL TFM



		GUIAS-DOCENTES-L.ESTRANXEIRAS-13_14

		COMÚN VIGO Orientación e función titorial ESTRANXEIRAS

		ESTRANXEIRAS Sistema Educativo

		COMÚN VIGO Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria ESTRANXEIRAS GALEGO

		ESTRANXEIRAS Deseño curricular

		ESTRANXEIRAS As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional

		ESTRANXEIRAS Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras GALEGO

		ESTRANXEIRAS Innovación

		ESTRANXEIRAS Prácticas externas

		ESTRANXEIRAS TFM



		GUIAS-DOCENTES-L.OFICIAIS-13_14

		COMÚN VIGO Orientación e Función Titorial OFICIAIS

		OFICIAIS Sistema educativo

		COMÚN VIGO Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria OFICIAIS

		OFICIAIS deseño curricular

		OFICIAIS Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas

		OFICIAIS Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria

		OFICIAIS Didáctica da Lingua e Literatura Galega na Educación Secundaria

		OFICIAIS Didáctica da lingua castela

		OFICIAIS Investigación e Innovación na Área das Linguas

		OFICIAIS Practicas externas

		OFICIAIS TFM



		GUIAS-DOCENTES-TECNOLOXIA-OU-13_14

		TECNOLOXIA OU Orietnación e función titorial

		TECNOLOXÍA OU Sistema Educativo

		COMÚN OU Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria TECNOLOGÍA GALEGO

		COMÚN OU Deseño curricular TECNOLOXIA Galego

		TECNOLOXÍA OU A ciencia e a súa metodoloxía

		TENOLOXÍA OU Tecnoloxía e Informática para Profesorado de Ensino Secundario

		TECNOLOXÍA OU Didactica da tecnoloxía

		TECNOLOXÍA OU Organización aula-obradoiro

		TECNOLOXÍA OU Investigación e innovación

		TECNOLOXÍA OU Deseño de investigacións

		TECNOLOXÍA OU Prácticas externas

		TECNOLOXÍA OU TFM



		GUIAS-DOCENTES-HUMANIDADES-13_14

		HUMANIDADES orientación e función titorial

		COMÚN OU Sistema Educativo e Educación en Valores HUMANIDADES

		COMÚN OU Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria HUMANIDADES GALEGO

		HUMANIDADES deseño curricular

		HUMANIDADES ccss na educación secundaria I

		HUMANIDADES ccss na educación secundaria II

		HUMANIDADES economía , administración de empresas

		HUMANIDADES Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais

		HUMANIDADES Practicas Externas

		HUMANIDADES TFM



		GUIAS-DOCENTES-XEO-HISTORIA-13_14

		COMÚN OU Orientación e Función Titorial XEO-Hª

		COMÚN OU Sistema Educativo e Educación en Valores XEO-HISTORIA

		COMÚN OU Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria XEO-HISTORIA GALEGO

		XEO-HISTORIA Deseño curicular

		XEO-HISTORIA Ciencias Sociais na Educación Secundaria I

		XEO-HISTORIA Ciencias Sociais na educación secundaria I I

		XEO-HISTORIA Aprendizaxe e ensinanza historia e historia da arte

		XEO-HISTORIA Xeografía na Educación Secundaria GALEGO

		XEO-HISTORIA Innovación e Investigación nas CCSSS ALUMNOS

		XEO-HISTORIA Prácticas externas

		XEO-HISTORIA TFM



		GUIAS-DOCNETES-ORIENTACIÓN-OU-13_14

		ORIENTACIÓN Orientación e función titorial

		ORIENTACIÓN OU Sistema Educativo

		COMÚN OU Desarrollo Psicológico del Aprendizaje en la Enseñanza Secundaria ORIENTACIÓN GALEGO

		COMÚN OU Deseño curricular ORIENTACIÓN Galego

		ORIENTACIÓN OU A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación ALUMNOS

		ORIENTACIÓN OU Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular

		ORIENTACIÓN OU Formación académica e profesional

		ORIENTACIÓN OU La Atención a la Diversidad y su Intervención GALEGO

		ORIENTACIÓN OU Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas

		ORIENTACIÓN OU La Innovación y la Investigación Educativa como Factores para la Mejora y el Asesoramiento Escolar GALEGO

		ORIENTCIÓN OU Practicas externas

		ORIENTACIÓN OU TFM












 


INDICADORES-RESULTADOS 2013-2014 


 


 


Indicador SGIC (DESC) 


CENTRO 
Tasa de 
Rendimiento 


Tasa de 
Éxito 


Tasa de 
Avaliación 


Tasa de 
Graduación 


Tasa de 
Abandono 


Tasa de 
Eficiencia 


Facultad de ciencias de la educación (Ourense) 96,51% 100% 96,51% 59,68% 0% 100% 


Facultad de biología (Vigo) 98,26% 99,71% 98,55% 89,83% 2,54% 100% 


Facultad de ciencias de la educación y del 
deporte (Pontevedra) 95,74% 100% 95,74% 83,33% 4,62% 89,35% 


 


Resultados por itinerarios (PROVISIONALES) 


Plan (COD+DESC) Indicador SGIC 
(DESC) 


2013/2014 


    H M TOTAL 


V02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional  e Ensino de Idiomas. 
Especialidade:  Formación Profesional. Servizos 


Tasa de Graduaci¿n 88,89% 69,23% 77,27% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 
100,00% 100,00% 100,00% 


  Total 99,93% 99,78% 99,85% 


V02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. 
Matemáticas e Tecnoloxía 


Tasa de Graduaci¿n 66,67% 88,89% 77,78% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 98,57% 100,00% 99,33% 


Tasa de Rendimiento 98,57% 100,00% 99,33% 


  Total 98,76% 99,93% 99,40% 


V02M066V01 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxía-
Xeoloxía; Física e Química 


Tasa de Graduaci¿n 75,00% 80,00% 78,26% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 100,00% 100,00% 100,00% 


  Total 99,82% 99,86% 99,85% 


V02M066V08 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Formación  Profesional. Formación e 
Orientación Laboral 


Tasa de Graduaci¿n 100,00% 57,14% 70,00% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 100,00% 98,24% 98,97% 


  Total 100,00% 99,01% 99,42% 


V02M066V07 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Formación Profesional. Sector 
Primario e Secundario 


Tasa de Graduaci¿n 66,67% 100,00% 72,73% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 99,02% 100,00% 99,22% 


Tasa de Rendimiento 93,72% 100,00% 94,97% 


  Total 97,11% 100,00% 97,73% 


V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas 
Estranxeiras 


Tasa de Graduaci¿n 100,00% 86,49% 88,10% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 99,43% 99,50% 


Tasa de Rendimiento 100,00% 98,38% 98,58% 


  Total 100,00% 99,17% 99,27% 


V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Tasa de Graduaci¿n 50,00% 90,48% 86,96% 







 


Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e 
Literaturas Oficiais: Castelán e Galego 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 100,00% 100,00% 100,00% 


  Total 99,45% 99,94% 99,92% 


Total   99,15% 99,57% 99,45% 


     Plan (COD+DESC) Indicador SGIC 
(DESC) 


2013/2014 


    H M TOTAL 


P02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Pontevedra): Orientación Educativa 


Tasa de Graduaci¿n 50,00% 50,00% 50,00% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 66,67% 50,00% 64,71% 


  Total 85,38% 91,25% 86,99% 


P02M066V12 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade:  Arte. Debuxo 


Tasa de Graduaci¿n 85,71% 85,71% 85,71% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 100,00% 100,00% 100,00% 


  Total 99,91% 99,91% 99,91% 


P02M066V03 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Experimentais. Educación 
Física 


Tasa de Graduaci¿n 71,43% 100,00% 80,95% 


Tasa de Eficiencia 98,21% 95,24% 96,94% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 93,28% 100,00% 95,88% 


  Total 97,03% 97,77% 97,33% 


Total   97,26% 98,57% 97,84% 


     Plan (COD+DESC) Indicador SGIC 
(DESC) 


2013/2014 


    H M TOTAL 


O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional  e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia 


Tasa de Graduaci¿n 71,43% 76,92% 75,00% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 99,03% 100,00% 99,64% 


  Total 99,46% 99,83% 99,70% 


O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. 
Matemáticas e Tecnoloxía 


Tasa de Graduaci¿n 88,89% 90,00% 89,47% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 
100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 
98,89% 100,00% 99,47% 


  Total 99,55% 99,94% 99,76% 


O02M066V06 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Ourense): Orientación Educativa 


Tasa de Graduaci¿n 50,00% 71,43% 63,64% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Rendimiento 65,08% 94,12% 83,03% 


  Total 86,14% 98,01% 94,20% 


O02M066V05 Máster Universitario en Profesorado en 
Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Sociais. Humanidades 


Tasa de Graduaci¿n 80,00% 83,33% 81,82% 


Tasa de Eficiencia 100,00% 100,00% 100,00% 


Tasa de Exito 100,00% 100,00% 100,00% 







 


Tasa de Rendimiento 
100,00% 96,93% 98,27% 


  Total 99,86% 98,85% 99,30% 


Total   98,37% 99,46% 99,01% 


 








 


RESULTADOS CURSO 2013/2014 


Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, 


Formación Profesional e Ensino de Idiomas 


INDICES DE PARTICIPACIÓN 


Índice de participación por Titulación GENERAL 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 160 60 0,38 


Muller 203 73 0,36 


Total 363 133 36,64% 


 


Índice de participación por Titulación GENERAL PROFESORADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 74 40 0,54 


Muller 60 44 0,73 


Total 134 84 62,69% 


 


Índice de participación por Titulación GENERAL ALUMNADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 86 20 0,23 


Muller 143 29 0,20 


Total 229 49 21,40% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE VIGO PROFESORADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 33 17 0,52 


Muller 21 13 0,62 


Total 54 30 55,56% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE VIGO PROFESORADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 33 17 0,52 


Muller 21 13 0,62 


Total 54 30 55,56% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE VIGO ALUMNADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 39 12 0,31 


Muller 93 22 0,24 


Total 132 34 25,76% 







 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE PONTEVEDRA PROFESORADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 11 8 0,73 


Muller 16 12 0,75 


Total 27 20 74,07% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE PONTEVEDRA ALUMNADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 23 3 0,13 


Muller 16 1 0,06 


Total 39 4 10,26% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE OURENSE PROFESORADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 30 15 0,50 


Muller 23 19 0,83 


Total 53 34 64,15% 


 


Índice de participación por Titulación CAMPUS DE OURENSE ALUMNADO 


Sexo (DESC) Nº Posibles Encuestados (distintos) Nº Encuestados (distintos) % Participación 


Home 24 5 0,21 


Muller 34 6 0,18 


Total 58 11 18,97% 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


RESULTADOS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 


RESULTADOS GLOBALES TITULACIÓN 


Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,19 5,63 5,42 5,77 5,30 5,70 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  4,75 5,40 4,81 5,58 4,78 5,49 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,41 5,78 5,34 5,77 5,37 5,77 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,72 6,03 5,87 6,02 5,80 6,03 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


3,48 5,02 2,97 4,91 3,13 4,96 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


4,32 5,73 3,15 5,06 3,58 5,39 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


4,89 6,07 4,67 5,95 4,74 6,01 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


3,71 5,22 2,42 4,70 2,82 4,96 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,39 5,41 3,79 5,27 3,98 5,34 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


4,51 5,55 4,51 5,65 4,51 5,60 


 


RESULTADOS GLOBALES POR ITINERARIOS 


Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V06 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional  e Ensino de Idiomas. 
Especialidade:  Formación 
Profesional. Servizos 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


3,54 5,60 2,59 5,20 3,22 5,40 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


3,00   1,00   2,00   


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


5,92 6,81 5,75 5,75 5,88 6,28 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


3,33 4,33 3,00   3,29 4,33 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,83 5,13 3,33 5,00 4,33 5,06 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


5,00 5,53 5,22 5,49 5,09 5,51 


  Total 4,50 5,48 4,24 5,36 4,41 5,42 


Total   4,50 5,48 4,24 5,36 4,41 5,42 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 







 


Plan (COD+DESC) : O02M066V04 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional  e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Sociais. 
Xeografía e Historia 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,45 5,70     5,45 5,70 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  6,00 6,00     6,00 6,00 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  6,50 6,50     6,50 6,50 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  7,00 7,00     7,00 7,00 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


2,56 4,50 1,89 5,00 2,11 4,75 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


    1,00   1,00   


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


7,00 7,00 5,50 6,75 6,00 6,88 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


3,00   1,00   1,67   


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,67 4,67 2,88 4,00 3,36 4,33 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


4,28 5,35 4,53 5,90 4,42 5,63 


  Total 4,71 5,84 3,98 5,41 4,34 5,63 


Total   4,71 5,84 3,98 5,41 4,34 5,63 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : O02M066V02 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Ourense): Ciencias 
Experimentais. Matemáticas e 
Tecnoloxía 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


4,49 5,60 5,79 6,19 5,30 5,89 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  4,31 4,94 5,31 5,73 4,81 5,33 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,00 5,40 5,77 6,14 5,50 5,77 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,29 5,85 6,20 6,28 5,92 6,07 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


3,45 5,24 3,14 5,13 3,27 5,18 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


7,00 7,00 6,00 6,00 6,50 6,50 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


4,50 6,33 5,44 6,00 5,00 6,17 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


4,00 6,00 2,00 4,00 2,75 5,00 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


5,00 6,19 4,42 6,10 4,66 6,15 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


6,62 6,62 4,33 5,41 5,60 6,02 


  Total 5,12 5,92 5,55 5,70 5,38 5,81 


Total   5,12 5,92 5,55 5,70 5,38 5,81 


        







 


Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : O02M066V06 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Ourense): 
Orientación Educativa 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,33 5,62 6,03 6,19 5,76 5,90 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  5,50 5,50 5,20 6,25 5,33 5,88 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  6,08 6,08 6,00 6,45 6,03 6,27 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,73 6,10 6,19 6,19 6,04 6,14 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


2,89 5,33 2,75 4,00 2,82 4,67 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


6,00 6,00     6,00 6,00 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


7,00 7,00     7,00 7,00 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


3,00   2,00   2,50   


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


2,50   4,00 4,50 3,14 4,50 


  Total 5,25 5,95 5,86 5,60 5,63 5,77 


Total   5,25 5,95 5,86 5,60 5,63 5,77 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : P02M066V06 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Pontevedra): 
Orientación Educativa 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


6,00 6,00 5,94 6,04 5,95 6,02 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE      5,25 6,00 5,25 6,00 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  6,25 6,25 5,95 6,33 6,00 6,29 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  


6,14 6,14 6,20 6,29 6,19 6,22 


  Total 6,10 6,13 6,05 6,17 6,05 6,15 


Total   6,10 6,13 6,05 6,17 6,05 6,15 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V02 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade (Vigo): Ciencias 
Experimentais. Matemáticas e 
Tecnoloxía 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,20 5,25 4,57 6,35 5,00 5,80 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,52 5,26 4,30 5,00 5,13 5,13 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,55 5,35 5,58 5,83 5,56 5,59 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


3,18 4,61 5,11 5,11 3,43 4,86 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


4,86 5,50 5,00 5,00 4,88 5,25 







 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


4,20 5,67 5,00 5,00 4,33 5,33 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,63 4,93 5,00 5,00 4,68 4,96 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


3,43 5,24     3,43 5,24 


  Total 4,04 5,18 5,04 5,25 4,19 5,22 


Total   4,04 5,18 5,04 5,25 4,19 5,22 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : P02M066V12 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade:  Arte. Debuxo 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,88 5,98 4,94 5,37 5,27 5,68 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  5,25 4,83 4,46 5,23 4,65 5,03 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,55 5,71 4,86 5,25 5,09 5,48 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  6,03 6,05 5,24 5,55 5,48 5,80 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


4,22 5,45 3,62 4,86 3,84 5,16 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


3,67 7,00 2,25 5,00 2,86 6,00 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


3,50 7,00 5,21 5,67 4,70 6,33 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


4,50 5,50 2,86 4,50 3,45 5,00 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,25 5,63 3,81 5,11 3,98 5,37 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


5,25 6,17 5,15 5,19 5,20 5,68 


  Total 5,34 5,93 4,87 5,17 5,06 5,55 


Total   5,34 5,93 4,87 5,17 5,06 5,55 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V01 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias 
Experimentais. Bioloxía-Xeoloxía; 
Física e Química 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


4,92 5,55 5,20 5,48 4,97 5,52 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  4,33 5,50 5,00 5,00 4,43 5,25 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,44 5,90 5,31 5,89 5,42 5,89 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,33 5,96 5,44 5,97 5,35 5,97 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


4,44 5,00 2,69 5,12 2,81 5,06 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


5,00 5,00 1,50   2,67 5,00 







 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


4,00 4,00 4,65 5,78 4,60 4,89 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


4,00 4,00 1,67 4,00 1,85 4,00 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


6,50 6,50 4,20 5,29 4,36 5,89 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


    4,27 5,66 4,27 5,66 


  Total 5,12 5,27 4,15 5,35 4,45 5,31 


Total   5,12 5,27 4,15 5,35 4,45 5,31 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : P02M066V03 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias 
Experimentais. Educación Física 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,72 5,78 5,45 6,11 5,66 5,94 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  5,42 5,73 5,00 5,00 5,36 5,36 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,23 5,96 6,43 6,41 5,58 6,19 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  6,09 6,08 6,21 6,28 6,12 6,18 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


4,11 5,23 3,94 4,79 4,09 5,01 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


4,71 5,92     4,71 5,92 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


5,15 6,64 4,00 7,00 4,96 6,82 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


3,89 5,50 6,00 6,00 4,10 5,75 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,33 5,37 3,63 5,50 4,21 5,44 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


4,08 5,15 6,78 6,78 4,60 5,96 


  Total 5,06 5,74 5,71 5,99 5,20 5,86 


Total   5,06 5,74 5,71 5,99 5,20 5,86 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : O02M066V05 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Ciencias Sociais. 
Humanidades 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,66 5,81 5,50 6,06 5,60 5,94 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  5,50 5,50 4,50 6,00 5,00 5,75 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,08 5,83 4,69 6,33 4,93 6,08 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  6,13 6,18 6,17 6,26 6,15 6,22 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


1,56 4,00     1,56 4,00 







 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


3,00       3,00   


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


2,50 4,00     2,50 4,00 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


1,00       1,00   


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


1,00       1,00   


  Total 5,30 5,22 5,59 6,16 5,41 5,69 


Total   5,30 5,22 5,59 6,16 5,41 5,69 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V08 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Formación  
Profesional. Formación e 
Orientación Laboral 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


4,47 5,42 3,64 4,00 4,14 4,71 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE      3,00   3,00   


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,00 5,57 3,25 4,00 4,42 4,79 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  6,14 6,14 4,00 4,40 5,43 5,27 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


2,78 4,67 2,49 5,19 2,53 4,93 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


5,00 5,00     5,00 5,00 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


5,00 5,00 4,50 6,58 4,56 5,79 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


5,00 5,00 2,17 5,00 2,57 5,00 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


4,25 5,33 3,36 5,56 3,47 5,45 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


3,48 5,51 4,43 5,45 4,24 5,48 


  Total 3,99 5,29 4,03 5,02 4,02 5,16 


Total   3,99 5,29 4,03 5,02 4,02 5,16 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V07 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Formación 
Profesional. Sector Primario e 
Secundario 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


2,83 5,50 2,95 4,76 2,94 5,13 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


5,00 7,00 4,40 5,88 4,50 6,44 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


    1,50   1,50   


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


6,00 6,00 3,05 5,58 3,54 5,79 







 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


    3,73 5,55 3,73 5,55 


  Total 4,25 6,17 3,56 5,44 3,59 5,81 


Total   4,25 6,17 3,56 5,44 3,59 5,81 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V09 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Linguas e 
Literaturas. Linguas Estranxeiras 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


4,18 5,07 5,60 5,64 4,66 5,35 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  3,67 5,00 6,00 6,00 4,00 5,50 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,32 5,50 5,38 5,56 5,34 5,53 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,38 6,11 6,48 6,63 5,80 6,37 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


1,50 4,00 2,94 4,69 2,84 4,35 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


1,00   3,33 4,50 3,19 4,50 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


3,00 5,00 4,52 5,73 4,41 5,36 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


2,00   2,56 4,88 2,52 4,88 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


2,63 4,67 3,72 5,03 3,65 4,85 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


    4,39 5,79 4,39 5,79 


  Total 4,27 5,05 4,14 5,44 4,15 5,25 


Total   4,27 5,05 4,14 5,44 4,15 5,25 


        Titulación (DESC) Indicador Encuesta (DESC) Home Muller Total 


Plan (COD+DESC) : V02M066V10 
Máster Universitario en Profesorado 
en Educación Secundaria 
Obrigatoria, Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas. 
Especialidade: Linguas e 
Literaturas. Linguas e Literaturas 
Oficiais: Castelán e Galego 


78 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LA 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA  


5,68 5,98 5,14 5,60 5,38 5,79 


79 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
SERVIZOS DE APOYO AL ESTUDIANTE  4,63 5,50 4,20 5,67 4,39 5,58 


80 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
RECURSOS DE APOYO A LA ENSEÑANZA  5,83 6,25 4,72 5,76 5,20 6,01 


81 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI CON LOS 
ESTUDIANTES  5,87 6,26 5,48 5,62 5,67 5,94 


74 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  


    3,18 4,86 3,18 4,86 


73 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS 
DE MOVILIDAD  


    3,75 5,67 3,75 5,67 


71 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON EL PROCESO DE SELECCIÓN, 
ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN 


    4,38 5,45 4,38 5,45 


72 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
IMPLICADOS EN ACCIONES DE ORIENTACIÓN 


    3,00 4,44 3,00 4,44 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


75 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LOS RECURSOS DE APOYO A 
LA ENSEÑANZA 


    4,00 5,20 4,00 5,20 


76 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO  


    4,83 5,80 4,83 5,80 


  Total 5,75 6,00 4,72 5,41 4,92 5,70 


Total   5,75 6,00 4,72 5,41 4,92 5,70 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V03101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación
do programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias
acadadas polos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz
y Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters
Kluwer España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos
prácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
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MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.


PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.


SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.


Recomendacións 
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Educación
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a González González, Salvador Guillermo


Profesorado González González, Salvador Guillermo


Correo-e salva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da<br />presencialidade.<br />Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test
como nos traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.<br />O alumnado que non poida seguir a
avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os
exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas
polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.<br />Aqueles estudantes que
non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.</p>
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MANUAL DE REFERNCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código P02M066V03103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Educación Física na Educación Secundaria 


Materia A Educación
Física na
Educación
Secundaria


     


Código P02M066V03213      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
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Formación
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Ensino de
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Alvariñas Villaverde, Mirian


Profesorado Alvariñas Villaverde, Mirian


Correo-e myalva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Esta materia aborda aspectos xerais relativos á evolución da educación física, aos diferentes marcos de
referencia que tivo e ás variacións no seu obxecto de estudo, partindo de concepcións pasadas ata chegar
aos significados e formulacións actuais da mesma. Así mesmo, e a través dunha perspectiva educativa,
desenvólvese a historia desta materia no sistema educativo, estudando como evolucionaron as intencións e
funcións da educación física na escola. 


A materia supón o punto de partida para coñecer, non só o contexto histórico e conceptual, senón tamén o
curricular. Deste xeito, destinaremos parte da materia ao estudo da evolución do currículo da educación
física, neste caso concreto, na Educación Secundaria.


Por outra banda, tal e como se especifica na descrición dos contidos desta materia achegada na memoria
para a solicitude de verificación do título, profundaremos no traballo docente en equipo, en como se pode e
debe traballar de maneira conxunta nesta etapa educativa en relación coa educación física.


Finalmente, traballaremos con especial dedicación a atención á diversidade do alumnado, enfocada á
educación física na Educación Secundaria; en primeiro lugar, profundaremos no seu
coñecemento/comprensión e na variedade de colectivos que se integran dentro deste concepto, para
abordar posteriormente, e de forma moito máis concreta, o traballo con certos grupos de interese, realizando
experiencias prácticas e de investigación.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


Páxina 1 de 6







 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 
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 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender e analizar cuestións diversas derivadas do coñecemento da educación física,
da súa evolución e estruturación, reflexionando sobre os significados pasados e actuais
desta e as súas consecuencias pedagóxicas e sociais.


saber
saber facer


A1
A14
A16
A17
A32
A44
B1
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Coñecer a historia da educación física no sistema educativo. saber A1
A14
B1


Coñecer e analizar a evolución do modelo curricular da educación física escolar no ensino
secundario.


saber
saber facer


A1
A4
A8
A14
A16
A17
A24
A44
B1


Comprender a importancia do traballo docente en equipo e examinar diferentes técnicas
de aplicación en educación física no ensino secundario.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A8
A9
A16
B1
B2
B3


Comprender e valorar a atención á diversidade en educación física no ensino secundario,
realizando propostas prácticas innovadoras e construtivas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A6
A7
A16
A17
A18
A20
A21
A22
A41
A42
A44
A45
A48
A49
B1
B2
B3


Ser capaz de deseñar e expoñer en público un traballo de investigación relacionado cos
contidos da materia, utilizando diferentes técnicas de busca bibliográfica e de novas
tecnoloxías.


saber facer A1
A2
A4
A6
A7
A8
A21
A25
A38
A40
A45
A47
B1
B2


Participar de forma activa na resolución de problemas plantexados na materia. saber facer
Saber estar / ser


A16
A17
A39
A49


Contidos 


Tema  


BLOQUE 1. Consideracións xerais en torno ao
coñecemento da educación física; evolución e desenvolvemento das
distintas concepcións e do seu obxecto de estudo. Estruturación do
coñecemento sobre educación física.


BLOQUE 2. A educación física: natureza e significado actual.
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BLOQUE 3. A educación física no sistema educativo:
historia da educación física no sistema
educativo e evolución das funcións da
educación física escolar.


BLOQUE 4. Evolución do modelo curricular da
educación e da educación física escolar: marco curricular da educación
física no ensino secundario.


BLOQUE 5. O profesorado, traballo docente en equipo. A atención á diversidade do
alumnado.
Procedementos e técnicas específicas para o
traballo en educación física no ensino
secundaria.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Resolución de problemas e/ou exercicios 10 30 40


Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20


Traballos tutelados 0 16 16


Sesión maxistral 30 60 90


Traballos e proxectos 0 34 34


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Durante as clases presenciais e tamén a través da plataforma realizaranse pequenos exercicios. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


A través da plataforma de teleensinanza o alumnado terá acceso aos apuntamentos da materia así
como un espazo para realizar titorías virtuais e desenvolver actividades. 


Traballos tutelados O seguimento dos traballos será realizado a través de titorías que poderán ser individuais ou
grupais, dependendo do número de alumnas e alumnos matriculados 


Sesión maxistral Parte dos contidos da materia serán expostos en forma de lección maxistral, por parte das
profesoras 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou exercicios TUTORIAS DA DOCENTE


Prácticas autónomas a través de TIC TUTORIAS DA DOCENTE


Traballos tutelados TUTORIAS DA DOCENTE


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de problemas plantexados na clase 40


Prácticas autónomas a través de TIC Participación a través da plataforma de teleensinanza 10


Traballos tutelados Traballo sobre un artigo de revisión relacionado cos contidos da
materia 


40


Traballos e proxectos Exposición dun traballo en público 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


 * ver recomendacións


Bibliografía. Fontes de información 


Barberá, E. y Martínez Benlloch, I. (Coord.) (2004). Psicología y género. Madrid: Pearson – Prentice Hall.


Carbajosa, C. (1999). Las profesoras de Educación Física en España. Historia de su formación (1938-1977). Oviedo:
Universidad de Oviedo.
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Castillo, I., Álvarez, O. y Balaguer, I. (2005). Temas de investigación sobre aspectos psicosociales del deporte a través de la
base de datos PSYCINFO (1887-2001). Revista de Psicología del Deporte, 14(1), 109-123.


De Torres, I. (Coord.) (2005). Miradas desde la perspectiva de género. Estudios de las mujeres. Madrid: Narcea.


Fernández García, E. (Dir.) (2007). Estudio de los estereotipos de género vinculados con la actividad física y el deporte en los
centros docentes de educación primaria y secundaria: evolución y vigencia. Diseño de un programa integral de acción
educativa. Universidad Complutense de Madrid.


Gallego, B. (2008). La investigación biográfico-narrativa en un estudio sobre la situación de las mujeres en el deporte.
Revista de Investigación Educativa, 26(1), 121-140.


Kathryn, D. (2003). Teaching for Gender Equity in Physical Education: A Review of the Literature. Women in Sport and
Physical Activity Journal,22.


Lameiras, M. et al. (2006). Profesoras e profesores no sistema universitario galego. Unha perspectiva de xénero. Servizo
galego de igualdade. Xunta de Galicia.


Lara, C. (2007). La perspectiva de género en los sistemas de evaluación de la producción científica. Revista de Investigación
Educativa, 25(1), 133-148.


Manrique, J. C. (2008). La mujer y la educación física durante el Franquismo. Valladolid: universidad de Valladolid.


Meana, T. (2004). Porque las palabras no se las lleva el viento. Valencia: Ayuntamiento de Quart de Poblet.


Riaño, C. (2004). Historia cultural del deporte y la mujer en la España de la primera mitad del siglo XX a través de la vida y
obra de Elia María González Álvarez y López Chicheri, “Lilí Álvarez”.Madrid: CSD.


Sau, V. (2000). Diccionario ideológico feminista. Vol. 1 Barcelon: Icaria.


Sentamans, T. (2010). Amazonas mecánicas: engranajes visuales, políticos y culturales. Madrid: Ministerio de Cultura.


Sørensen, J., Sørensen, J. B., Skovgaard, T., Bredahl, T., Pggaard, L. (2011). Exercise on prescription: Changes in physical
activity and health-related quality of life in five Danish programmes. European Journal of Public Health, 21(1), 56-62.


Steindorf, K., Chang-Claude, J., Flesch-Janys, D., Schmidt, M.E. (2010). Determinants of sports, cycling, walking and overall
leisure-time physical activity among postmenopausal women in Germany. Public Health Nutr, 13(11), 1905–1914.


Táboas, M. I. (2009). Análisis de los estereotipos corporales y de los modelos de actividad física representados en las
imágenes de los libros de texto de educación física. Tesis doctoral. Universidad de Vigo.


Valls, C., Banqué, M., Fuentes, M. y Ojuel, J. (2008). Morbilidad diferencial entre hombres y mujeres. Anuario de Psicología,
39(1), 9-22.


Vidiella, J., Herraiz, F., Hernández, F. y Sancho, J. M. (2010). Masculinidad hegemónica, deporte y actividad física. Movimento,
16(4), 93-115.


Visio, M. E. (2003). Gender Typing of Sports: An Investigation of Metheny’s Classification. Research Quarterly for Exercise
and Sport, 74(2), 193-204.


Wang, Y. J. , Boehmke, M. , Wu, Y. W. B., Dickerson, S. S., Fisher, N. (2011). Effects of a 6 week walking program on
Taiwanese women newly diagnosed with early-stage breast cancer. Cancer Nursing, 34(2), 1-13.


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Para superar a materia en primeira convocatoria e de xeito continuo, o alumnado ha de asistir polo menos ao 80% das
clases. Ademais, hai que obter polo menos un 4 sobre 5 no traballo para que poida facer media co resto das notas.Quen non
cumpra estes requisitos presentarase nunha segunda convocatoria a unha avaliación consistente en:
a) exame oral sobre os contidos da materia: 5 puntos
b) realización e presentación do traballo: 5 puntos
É imprescindible aprobar tanto o apartado a) como o b) para superar a materia. 
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a capacidade para desenvolver con éxito todos os aspectos relacionados coa a
Educación Física nas etapas de ESO e Bacharelato


saber
saber facer


A1
A4
A6
A9


Coñecer en profundidade o curriculum da Educación Física en ESO e Bacharelato e todos
os seus compoñentes


saber A1
A3
A13
A15
A17
A18
A46
A47
B1
B3


Coñecer os diferentes tipos de clasificación e elaboración de tarefas en Educación Física
para ESO e Bacharelato


saber
saber facer


A6
A8
A9
A14
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Coñecer e recoñecer os diferentes estilos de ensino en Educación Física saber A5
A9
A25
A29
B1
B2


Aprender a adoptar o estilo de ensino necesario para cada situación/contexto de aula de
Educación Física


saber facer
Saber estar / ser


A2
A4
A7
A9
A10
A12


Valorar e coñecer os diferentes tipos de avaliación en Educación Física e ser capaz de
aplicar cada un dos tipos de avaliación en función de cada contexto


saber
saber facer
Saber estar / ser


A22
A27
A28
A30
A32
A36


Contidos 


Tema  


Bloque 1 Os obxectivos en E.F. Tarefas do profesorado vinculadas aos obxectivos. A
elección de obxectivos en E.F., a súa formulación e clasificación.
Taxonomías de obxectivos e o seu valor didáctico; Taxonomías do ámbito
motor: aplicacións prácticas para o desenvolvemento do proceso de
ensino-aprendizaxe en E.F. 


Bloque 2 Os contidos en E.F. Evolución dos contidos na E.F. Factores da súa
evolución; Valor e tratamento educativo das correntes orixinadas. Tipos
de contidos. Tarefas do profesor vinculadas aos contidos; selección e
formulación 


Bloque 3 As actividades en E.F.: do exercicio á tarefa. Función das actividades: a
análise das tarefas. Selección das tarefas. Presentación das tarefas;
estratexias na práctica. Aspectos a considerar na aprendizaxe das tarefas
motrices: a transferencia, a motivación, o feedback e o coñecemento de
resultados. 


Bloque 4 Os estilos de ensino en E.F.: Evolución e perspectivas. Os estilos de ensino
no ámbito da E.F. 


Bloque 5 A avaliación da E.F.: Evolución e caracteres. A avaliación en E.F. desde a
perspectiva constructivista. Finalidades, medios e instrumentos de
avaliación en E.F. As diferentes clases de avaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 18 30


Actividades introdutorias 10 20 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Presentacións/exposicións 1 0 1


Sesión maxistral 30 15 45


Probas de autoavaliación 1 1 2


Resolución de problemas e/ou exercicios 5 5 10


Traballos e proxectos 9 9 18


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Ao longo do curso o alumno desenvolverá diferentes traballos de aula, relacionandos cos aspectos
da metria 


Actividades introdutorias Para ubicar ao alumnado nos contidos da materia, e analizar o coñecementos previos con que
parte o mesmo. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Utilizarase a plataforma faitic, para propoñer ao alumnado exercicios complementarios co
desenvolvemento da materia. 
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Presentacións/exposicións Exposición na aula de traballos de aula 


Sesión maxistral Utilizarase de forma activa para facer chegar ao alumnado alguns dos contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Probas de autoavaliación Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Traballos e proxectos Farase un seguimento personalizado ao alumnado nas tutorias asignadas para eso, así
como a través da plataforma FAITIC 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Examen escrito, sobre os contidos da materia 30


Traballos de aula Solicitiraranse diferentes traballos de aula, no horario presencial. 30


Probas de autoavaliación Autoavaliación do alumnado sobre os coñecementos adquiridos e sobre todo
o que abarca o desenvolvemento da materia. 


10


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución de supostos prácticos relacionados coa materia. 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria manteranse as cualificaións das partes da materia superada. E para a restantes partes realizarase
un examen escrito.


Bibliografía. Fontes de información 


Arufe, V. (Ed.). (2009). La Educación Física en la sociedad actual: claves para el éxito docente. Sevilla: Wanceulen.
Castejon, J. (2007). Evaluación e programas en ciencias de la actividad física: Una interpretación de la evaluación. Madird:
Síntesis.
Chinchilla, J. L. (2005). Educación Física en Bachillerato: Nuevo tratamiento curricular. Madrid: CCS.
Contreras, O., & Cuevas, R. (Eds.). (2011). Las competencias básicas desde la Educación Física (1ª ed.). Barcelona: Inde.
Del Valle, S., & Garcia, M. J. (2007). Como programar en Educación Física paso a paso. Barcelona: Inde.
Diaz, J. (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en educación física. Barcelona: Inde.
Fraile, A., & Hernandez, J. L. (Eds.). (2004). Didáctica de la Educación Física: una perspectiva críticay transversal. Madrid:
Biblioteca nueva.
Garcia, L., & Ruiz, A. J. (Eds.). (2007). Educación Física: Temario:n Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria (2ª ed.).
Sevilla: Alcala de Guadaira.
Gomez, H. (2009). Educación Física y atención a la diversidad. Madrid: La tierra hoy.
Gonzalez, C., & Lleixa, T. (Eds.). (2010). Educación Física: Complementos de formación disciplinar: Graó.
Gonzalez, C., Lleixa, T., & Blazquez, D. (Eds.). (2010). Didáctica de la Educación Física. Barcelon: Graó.
Hernandez, J. L., & Velazquez, R. (Eds.). (2010). La Educación Física a estudio: el profesorado, el alumnado y los procesos de
enseñanza. Barcelona: Graó.
Sicilia, A., & Fernandez, J. M. (2005). La otra cara de la enseñanza: la educación física desde una perspectiva crítica.
Barcelona: Inde.
Zagalaz, M. L. (2001). Corrientes y tendencias de la educación física. Barcelona: Inde.


Recomendacións 
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A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo. 


Materia A Didáctica da
Educación
Física.Deseño e
Desenvolvemento
do Curriculo.


     


Código P02M066V03214      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barcala Furelos, Roberto Jesús


Profesorado Barcala Furelos, Roberto Jesús


Correo-e roberto.barcala@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 30 60 90


Seminarios 15 30 45


Probas de tipo test 1 0 1


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados Os traballos tutelados serán consistirán na explicación presencial e proposición de situacións,
casos e tarefas vinculada aos contidos da materia, na que o alumnado deberá desenvolver as súas
competencias académicas para realizalos. 


Seminarios Proporanse seminarios por cada bloque de contidos da materia, na que o alumnado deberá
participar activamente 


Atención personalizada 
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 Descrición


Seminarios A atención realizarase mediante titorías presenciais, aulas complementarias, e titorías telemáticas.


Traballos tutelados A atención realizarase mediante titorías presenciais, aulas complementarias, e titorías telemáticas.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Seminarios Asistencia 40


Traballos tutelados Presentación nos plazos.
Contido adecuado.
Calidade académica 


40


Probas de tipo test 20 preguntas tipo test. Por cada 3 mal, desconta 1 ben. 20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Debe acadar ao menos o 50% en cada parte.


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación
Educativa na
Educación Física


     


Código P02M066V03216      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cancela Carral, José María


Profesorado Cancela Carral, José María
García Soidan, José Luís


Correo-e chemacc@uvigo.es


Web http://www.healthyfit.es 


Descrición
xeral


(*)Análisis del método cientifico y de su aplicación en la innovación e investigación de la educación física 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da Educación Física. saber
saber facer


A6
A42
B1
B2


Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber facer A43
A44
B1
B2
B3


Identificar os problemas relativos á ensinanza e o aprendizaxe das materias da
especialización
e plantexar alternativas e solucións.


saber
saber facer


A42
A44
B1
B2
B3


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e evaluación
educativas


saber
saber facer


A42
A45
A46
A47
A49
B1
B2
B3
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Ser capaces de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. saber facer A43
A47
B1
B2
B3


Utilizar bibliografía e ferramentas de busca de recursos bibliográficos xenerais e
específicos,
incluíndo o acceso a net.


saber facer A47
B1
B2
B3


Potenciar a capacidade para o traballo en entornos cooperativos e pluridisciplinarios. Saber estar / ser A42
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Tema 1. Fundamentos da Investigación Cientifica Procedementos e secuencias a seguir 


Tema 2. Problemas e obxectivos da
investigación/innovación. 


A súa formulación 


Tema 3. As referencias bibliográficas. A súa busqueda e xestión 


Tema 4. Investigación cualitativa vs
Investigación cuantitativa. 


As súas diferenzas e similitudes 


Tema 5. Hipotese e variables. A súa formulación, xestión e logro. 


Tema 6. Os deseños de investigación. Propostas máis utilizadas na Educación Física 


Tema 7. A mostra. Tipos de mostraxe 


Tema 8. Os datos. A súa preparación e analise 


Tema 9. Os resultados A súa presentación e interpretación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 50 0 50


Traballos de aula 100 0 100


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral con apoio audiovisual dos contidos da materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices de traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo *estudante. 


Traballos de aula Desenvolverse supostos prácticos sobre os contidos impartidos na clase. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal fin durante o presente
curso académico. Para a consulta do seu horario de titorias e lugar das mesmas deberase consultar a web da
Facultade de Ciencias da Educación e do deporte. (webs.uvigo.es/feduc)


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Traballos desenvolvidos en clase 100


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Sierra, R. Técnicas de investigación social. Madrid: Paraninfo; 1988. Sierra, R. Tesis doctorales y trabajos de
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investigación científica. Madrid: Paraninfo; 1996.


Icart, M., Fuentelsaz, C., Pulpón, A. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina.


Barcelona: Universitat de Barcelona; 2001.


Blaxter, L., Hughes, C., Tight,, M. Como se hace una investigación. Barcelona: Gedisa; 2000. Del Rincón, D.,


Arnal, J., Latorre, A., Sans, A. Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid:Dykinson SA;1995.


Norman G., Streiner D. Bioestadística. Barcelona:Mosby/Doyma; 1996 Monelgal, M. Introducción al SPSS:


Manipulación de datos y estadística descriptiva. Barcelona: Ediciones Universitat de Barcelona; 1999.


Jiménez, J. Como iniciar un trabajo de investigación. Aten Primaria 1988;5:107


?109


Schmelkes, C. Manual para la presentación de anteproyectos e informes de investigación (Tésis), México:


Oxford University Press Mexico S.A., 1998.


Varkevisse, C.M., Parthmanathan, I., Brownlee, A. Diseno y realización de proyectos de investigación sobre


sistemas de salud (Investigación en Sistemas de Salud) Stylus Pub., 1995.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V03301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V03102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V03103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214
A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares/P02M066V03215
A Educación Física na Educación Secundaria/P02M066V03213
Orientación e Función Titorial/P02M066V03101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V03104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V03401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Educación Física


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Páxina 3 de 4







Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V03102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V03103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214
A Didáctica da Educación Física: Elementos Curriculares/P02M066V03215
A Educación Física na Educación Secundaria/P02M066V03213
Orientación e Función Titorial/P02M066V03101
Prácticas Externas/P02M066V03301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V03104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V12101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o&nbsp;alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da&nbsp;realización e entrega de tarefas ponderables.</p><p>- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados o primeiro día de clase coa presentación do&nbsp;programa da materia. É necesario respetalos estrictamente
para ser cualificados na avaliación continua.</p><p>- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre
os parámetros expostos anteriormente, poderá&nbsp;presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos&nbsp;traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e
profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos&nbsp;alumnos/as na materia e terá una ponderación de
10 puntos (100% de la nota final).</p>


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz
y Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters
Kluwer España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos
prácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer
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OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Sistema Educativo e Educación en Valores 


Materia Sistema
Educativo e
Educación en
Valores


     


Código P02M066V12104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Soto Carballo, Jorge Genaro


Profesorado Soto Carballo, Jorge Genaro


Correo-e hesoto@uvigo.es


Web http://http://educativo95.wordpress.com 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.


PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.


SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.


Recomendacións 


Páxina 7 de 7







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código P02M066V12102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a González González, Salvador Guillermo


Profesorado González González, Salvador Guillermo


Correo-e salva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
<p>Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da<br />presencialidade.<br />Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test
como nos traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.<br />O alumnado que non poida seguir a
avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os
exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas
polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.<br />Aqueles estudantes que
non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.</p>
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MANUAL DE REFERNCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código P02M066V12103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Complementos para a Ensinanza do Debuxo 


Materia Complementos
para a Ensinanza
do Debuxo


     


Código P02M066V12242      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Diéguez, Horacio


Profesorado González Diéguez, Horacio
Seoane Suárez, Ana


Correo-e


Web   


Descrición
xeral


Complementos para a Ensinanza das Artes e unha materia transversal que ofrece unha revisión dos contidos
abordados ao longo do Mestrado de Educación Secundaria, a través da óptica, da práctica docente e do
achegamento a o traballo de profesionais da ensinanza, que exercen en distintos niveis educativos, nos que
esta presente a ensinanza das Artes.


A materia pretende dar a coñecer exemplos da posta en práctica dos currículos de Artes, Debuxo Técnico ou
Educación Plástica a través de traballos e exercicios reais de clase, poñendo en relación os contidos de ditas
materias con propostas e metodoloxías concretas de traballo. 


Finalmente, Complementos para a Ensinanza das Artes aborda unha serie de contidos que son necesarios
para o exercicio da docencia, pero que tenden a ser esquecidos ou relegados no desenvolvemento da
carreira de Belas Artes, como poden ser o Debuxo Técnico, as aplicacións pedagóxicas das distintas técnicas
artísticas ou o conxunto de ferramentas informáticas de autor, que habitualmente utilízase na creación de
recursos educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer distintos exemplos de posta en práctica dos currículos de Educación Plástica, Debuxo
Técnico e Ciclos de Arte.


saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44
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Relacionar os contidos dos DCB con propostas concretas de traballo. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Relacionar as etapas de desenvolvemento dos adolescentes coas actividades a desenvolver na
aula.


saber A35
A37
A38
A39
A44


Coñecer as dinámicas de traballo na ESO, no Bacharelato e nos Ciclos de Formación Profesional. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Coñecer de primeira man exemplos reais de como desenvolver unha materia e xestionar a aula. saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Coñecer o traballo dos distintos profesionais da ensinanza no eido da Plástica, as Artes e o
Debuxo dende a súa experiencia.


saber A33
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A44


Desenvolver programacións didácticas a través do traballo por proxectos. saber facer A35
A36
A37
A38
A41
A44


Manexar diferentes ferramentas para a creación de presentacións e recursos educativos
propios.


saber facer A38
A40
A42
B1
B2
B3


Desenvolver habilidades para falar en público. saber facer A47
A48


Analizar e experimentar formas de ensino-aprendizaxe nos novos escenarios culturais. saber facer A40
A42
B1
B2
B3


Utilizar as plataformas web apropiadas para compartir, intercambiar e almacenar os distintos
tipos de arquivos.


saber facer A40
B1
B2
B3
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Utilizar ferramentas 2.0 como soporte para a educación e o aprendizaxe a distancia. saber facer A35
A38
A39
A40
A42
B1
B2
B3


Traballar en equipa. saber facer B2
B3


Crear redes de aprendizaxe informal que sirvan de complemento e soporte ao aprendizaxe
formal.


saber facer A40
A42
B1
B2
B3


Manexar a Xeometría Dinámica como recurso didáctico. saber facer A36
A38
A40
A42
A44


Adquirir a capacidade de interpretar, comprender e demostrar construcións xeométricas sen
necesidade de memorizalas.


saber facer A36
A38


Combinar os Sistemas de Representación e a Xeometría Dinámica para a elaboración de
animacións.


saber facer A36
A38
A40
A42


Coñecer as distintas aproximacións á perspectiva ao longo da historia da arte e reflexionar
sobre as súas implicacións.


saber A32
A34


Dominar os mecanismos de proxección como clave para a conversión do mundo tridimensional
en representación bidimensional.


saber A34
A36


Contidos 


Tema  


1º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 1º da ESO.
Xestión de aula.


Estrutura do centro educativo.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 1º da ESO.


Recursos a disposición do profesorado.


Actividades para Plástica de 1º da ESO.


Traballo por proxectos.


Aproveitamento das dinámicas de clase para a educación en valores. 
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Software online para a creación de recursos
educativos 


Ferramentas para a publicación e o intercambio dos distintos formatos de
arquivo; Flickr, Soundcloud, Vimeo, Slideshare, Dropbox.


Plataformas de teleformación. Moodle (http://moodle.org).


Manexo e tratamento de recursos online de imaxe estática.


Manexo e tratamento de recursos online de imaxe dinámica.


Manexo e tratamento de recursos online de tratamento de texto.


Procura e manexo de xeradores online de bibliografías e citas
bibliográficas.


Procura e manexo de xeradores online de recursos educativos. 


3º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 3º da ESO.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 3º da ESO.


Actividades para Plástica de 3º da ESO.


Traballo por proxectos. 


1º de Bacharelato (Contidos, metodoloxía de
ensinanza e traballo por proxectos no
Bacharelato) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Debuxo Técnico de 1º de Bacharelato.


Metodoloxías e estratexias de traballo na aula de debuxo.


Actividades para Debuxo Técnico de 1º de Bacharelato. 


Técnicas e ferramentas para facer presentacións
e expresarse en público 


Manexo de software online para a creación de presentacións.


Estratexias para o uso do encerado dixital interactivo.


Recursos de oratoria. 


4º da ESO (Contidos, metodoloxía de ensinanza e
actividades didácticas para Educación Plástica) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB de Educación Plástica de 4º da ESO.


Metodoloxías e estratexias de traballo co alumnado de 4º da ESO.


Actividades para Plástica de 4º da ESO.
Traballo por proxectos. 


2º de Bacharelato (Contidos, metodoloxía de
ensinanza e Probas de Acceso a Universidade no
Bacharelato) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programación
de aula.


DCB de Debuxo Técnico de 2º de Bacharelato.


Metodoloxías e estratexias de traballo na aula de debuxo.


Actividades para Debuxo Técnico de 2º de Bacharelato.


Exercicios para as Proba de Acceso a Universidade. 


Redes personais de aprendizaxe; Social Learning
e E-learning (Sesión I - Exemplos e fundamentos
teóricos) 


Conectivismo e Social Learning.


Ferramentas para o aprendizaxe en rede.


Preparación de recursos educativos específicos para o intercambio de
coñecementos.


Redes sociais como ferramentas educativa. 
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Ciclos Medios e Formación Profesional Contidos,
metodoloxía de ensinanza e estrutura da
formación nos Ciclos Medios e a Formación
Profesional 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB dos Ciclos Medios e da Formación Profesional.


Metodoloxías e estratexias de traballo nos Ciclos Medios e na Formación
Profesional.


Actividades para Ciclos Medios e Formación Profesional. 


Debuxo Técnico e Xeometría Dinámica Estratexias e metodoloxías para debuxar nos programas de xeometría
dinámica.


Creación de ferramentas para traballar nos sistemas Diédrico, Cónico e
Axonométrico.


Definición dos distintos elementos xeométricos a través de lugares
xeométricos e macros.


Polígonos regulares, transformacións e relacións xeométricas, curvas e
fractais.


Os sistemas de proxección como base dos distintos sistemas de
representación.


Xiros, cambios de plano e abatementos.
Relaciones do Diédrico cos outros sistemas de representación.


Historia da Perspectiva Cónica, limitacións do Sistema Cónico, superficies
de proxección irregulares e curvas, Estereoscopía.


Redes personais de aprendizaxe; Social Learning
e E-learning (Sesión II – Exercicio práctico) 


Conectivismo e Social Learning.


Ferramentas para o aprendizaxe en rede.


Preparación de recursos educativos específicos para o intercambio de
coñecementos.


Redes sociais como ferramentas educativa. 


As ensinanzas artísticas nas Escolas de arte
(Contidos, metodoloxía de ensinanza e estrutura
da formación nas escolas de arte) 


Programación curricular, deseño de unidades didácticas e programacións
de aula.


DCB do Bacharelato de Artes e dos Ciclos de Artísticos.


Metodoloxías e estratexias de traballo no Bacharelato e nos Ciclos
Artísticos.


Actividades para Bacharelato e para Ciclos Artísticos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudos/actividades previos 0 20 20


Sesión maxistral 10 20 30


Estudo de casos/análises de situacións 8 16 24


Traballos de aula 5 10 15


Debates 4 0 4


Prácticas en aulas de informática 2 10 12


Prácticas en aulas de informática 2 10 12


Presentacións/exposicións 1 2 3


Eventos docentes e/ou divulgativos 8 40 48


Prácticas autónomas a través de TIC 0 20 20


Traballos e proxectos 0 10 10


Probas de autoavaliación 0 2 2


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Estudos/actividades
previos


Tarefas individuais por conta do alumnado, realizadas con antelación a cada sesión de clase, para
tomar contacto cos temas e contidos que serán tratados. 


Sesión maxistral Desenvolvemento dos temas e contidos da materia a través de explicacións apoiadas mediante
exemplos e imaxes. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Revisión e análise de traballos e exercicios de clase de alumnado da ESO e Bacharelato. 


Traballos de aula Exercicios e prácticas guiadas con recursos educativos, materiais e técnicas propias da ensinanza
das Artes, do Debuxo Técnico ou da Educación Plástica. 


Debates Posta en común, reflexión e debate sobre os temas e contidos desenvoltos durante as sesións
maxistrais. 


Prácticas en aulas de
informática


Prácticas de Xeometría Dinámica con Geogebra (http://www.geogebra.org). 


Prácticas en aulas de
informática


Prácticas na creación de recursos educativos a través de aplicacións online, gratuítas ou libres. 


Presentacións/exposicións Presentacións, exposicións públicas e prácticas co encerado dixital interactivo. 


Eventos docentes e/ou
divulgativos


Charlas con profesionais da ensinanza, que exercen en distintos niveis educativos na Comunidade
Autónoma de Galicia.


Prácticas autónomas a
través de TIC


Procura de información a través da rede, publicación e intercambio de recursos educativos, e
participación en foros, blogs e outras plataformas 2.0, para fomentar o desenvolvemento de redes
persoais de aprendizaxe. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de
informática


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Presentacións/exposicións Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Prácticas autónomas a través
de TIC


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.
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Prácticas en aulas de
informática


Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Traballos e proxectos Para mellorar o desenvolvemento das capacidades individuais do alumnado do Mestrado de
Educación Secundaria e dar resposta aos seus diferentes intereses e perfís de
especialización, darase atención personalizada na resolución de dúbidas, no asesoramento
sobre estratexias para mellorar a expresión oral, na corrección de erros comúns na
realización de presentacións en público, e na suxestión de referencias para ampliar ou
reforzar dos temas tratados.


Cando o desenvolvemento das clases o permita, especialmente no desenvolvemento das
diversas prácticas de aula, dita atención individualizada farase de xeito presencial poñendo
en común dúbidas, facendo correccións individualizadas e fomentando a participación
constante na clase. Pero, en calquera caso, sempre poderase solicitar apoio a través da rede,
para o que se facilitarán canais de comunicación áxiles como foros, blogs ou o correo
electrónico.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas en aulas de
informática


Para a avaliación das prácticas con Geogebra, farase entrega das
construcións xeométricas elaboradas durante as clases, crearanse e
intercambiaranse pequenos manuais relacionados co programa, terase en
conta a realización de consultas sobre as dificultades atopadas no traballo
autónomo e valorarase a participación na aula. 


5


Traballos de aula Como norma xeral, a contribución positiva aos debates, a participación na
clase e o traballo na aula serán considerados positivamente na avaliación do
alumnado. 


5


Presentacións/exposicións Realizaranse pequenas exposicións e presentacións en público para poñer en
práctica as capacidades de expresión oral. 


5


Estudos/actividades previos As tarefas individuais por conta do alumnado, realizadas con antelación a
cada sesión de clase para tomar contacto cos temas e contidos tratados,
serán avaliadas e tidas en conta na cualificación final. A realización de ditas
tarefas en tempo e forma será considerada fundamental para poder acadar
unha cualificación positiva nas mesmas. 


15


Prácticas en aulas de
informática


Para a avaliación das prácticas con software de creación de recursos
educativos, farase entrega dos recursos elaborados durante as clases,
crearanse e intercambiaranse pequenos manuais relacionados cos programas
utilizados, terase en conta a realización de consultas sobre as dificultades
atopadas no traballo autónomo e valorarase a participación na aula. 


5


Traballos e proxectos Como traballo final da materia elaborarase e presentarase un recurso
educativo propio especificamente deseñado para dar resposta a unha
necesidade didáctica concreta. 


60


Probas de autoavaliación Unha vez finalizado o curso realizarase unha enquisa de avaliación da materia
xunto cun pequeno exame de autoavaliación dos coñecementos acadados na
materia, que tamén será tido en conta na cualificación final. 


5


Outros comentarios e segunda convocatoria


No caso de non acadar unha avaliación positiva na primeira convocatoria, procederase a repetir ou corrixir o traballo final
seguindo as indicacións do profesorado da materia, para volver a entregalo en segunda convocatoria e poder acadar unha
avaliación positiva.


Bibliografía. Fontes de información 


Ken Robinson, Out of Our Minds: Learning to be Creative, Capstone Publishing Limited, 2011
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Fernando Izquierdo Asensi, Geometría Descriptiva, Editorial Paraninfo, 2000


Navarro Buitrago, Félix; Zayas Manero, Ramón; Meléndez Gil, Francisco, E-learning : visión y tendencias, Génesis XXI, 2003


Metodología de la enseñanza abierta y a distancia, Torres Toro, Sebastián,  Ediciones La Montaña, 2003


Nick Rovinson, Enciclopedia de Origami, Ed. Acanto, 2005


Kunihiko Kashaara e Toshie Takahana, Papiroflexia para expertos, Ediciones EDAF, 2007


F. Javier Rodríguez de Abajo e Victor Álvarez Bengoa, Dibujo técnico, 2o bachillerato, Ed. Donostiarra, 1995


William Lidwell, Kitrina Holden e Jill Butler, Principios universales de diseño, Ed. Blume, 2005


J. A. Mora y J. Rodrígo, Mosaicos, Colección 2 puntos, Cuadernos para el aula de Matemáticas, Proyecto Sur e Ediciones,
1993


J. A. Mora y J. Rodrígo, Mosaicos II, Colección 2 puntos, Cuadernos para el aula de Matemáticas, Proyecto Sur e Ediciones,
1993


Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg, Manual de producción gráfica, recetas, Ed. Gustavo Gili, 2004


Bruno Munari, Design e comunicaçao visual, Ediçoes 70, 2006


Preston Blair, Dibujos animados, el dibujo de historietas a su alcance, Evergreen, 1999


Luke Herriott, The packaging and design templates sourcebook”, Rotovision, 2007


Michael Langford, Fotografía Básica, Ediciones Omega, 2003


VVAA, Fotografía Estenopeica, Nº 15 da revista Photovision, 1981


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Estratexias Didácticas I: O Ensino 


Materia Estratexias
Didácticas I: O
Ensino


     


Código P02M066V12243      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cabello Pérez, Paloma


Profesorado Cabello Pérez, Paloma


Correo-e pcabello@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


É imposible delimitar a acción creativa da acción educativa na formación de futuros profesionais dos ensinos
das Artes; Educación visual e plástica na ESO, Artes plásticas e cultura audiovisual en Bacharelato.


A intención desta Materia é dotar ao alumno Graduado, no itinerario de Artes do Máster de educación, de
procedementos e técnicas educativas, para a transmisión e acción educativa. Reflexionando no propio
proceso creativo, no proceso de aprendizaxe e na planificación das accións educativas no ambito das Artes. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Capacitar un docente analítico, reflexivo y crítico en el ámbito de la Educación Artística. Saber estar / ser A37
A38
A39
A42
A43
A44
B2
B3


Valorar la capacidad artística (proceso creativo) como método de investigación y de
conocimiento.


saber
Saber estar / ser


A32
A36
A37
A38
A42
A43
A45
B2
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Conocer los diferentes campos del /saber y hacer/ que concurren en la Educación Artística. saber A32
A33
A34
A37
A38
A39
A43
A45
B1


Desarrollar la capacidad de comunicación verbal, (oral y escrita) para la transmisión de
conocimientos.


saber
saber facer


A34
A39
A40
A42
A47
B1


Aplicar métodos, procedimientos y técnicas de la investigación y de la práctica artística, a
la planificación y diseño de proyectos, de estrategias y recursos educativos.


saber facer A36
A37
A38
A42
A43
A44
A45
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


O proceso de creación artística e a súa relación
co proxecto de educación artística 


-Definición de concepto e preconcepto.
-Selección e análise das distintas variables que interveñen na definición.
-Síntese e toma de decisións.
-Diversificación, aplicación d técnicas e procedementos para a resolución
de problemas.
-Verificación.
-Avaliación.


Epistemología da educación artística. -Modelos da función da arte.
-Modelos da educación artística.
-Teorias cognitivas e educación artística. 


Achegas da psicologia ao ensino das artes. -Teorias da aprendizaxe.
-Aprendizaxe da arte.
-Niveis do desenvolvemento cognitivo, do neno ao adolescente.
-Desenvolvemento da creatividade.
-Desenvolvemento da comprensión e a representación do espazo.
-Desenvolvemento da representación gráfica. 


Áreas de coñecemento para os ensinos artísticos. -Etapas na historia da arte.
-Etapas na historia da estética.
-Clasificación das distintas linguaxes artísticas.
-Clasificación dos distintos procedementos artísticos
-Interrelación entre as áreas. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 3 0 3


Sesión maxistral 5 0 5


Estudo de casos/análises de situacións 0 20 20


Seminarios 5 0 5


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10 10


Debates 5 0 5


Obradoiros 0 7 7


Traballos de aula 0 27 27


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 24 24
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Presentacións/exposicións 6 10 16


Proxectos 0 10 10


Observación sistemática 6 0 6


Cartafol/dossier 0 12 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, diagnostico
como punto de partida.
Presentación da materia e dos proxectos que se expoñen ao alumno. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices do traballo a desenvolver polo alumno. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise de contidos da materia, coa finalidade de interpretalos, esquematizarlos, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos e expor hipóteses . 


Seminarios Actividades enfocadas ao traballo sobre a creatividade, o proceso creativo,o proceso de
aprendizaxe e que permite enfocar os contidos da materia. Como complemento das clases teóricas. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Actividades de aplicación de coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentales relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma. 


Debates Charla aberta entre grupos de estudantes.
Centraranse os temas de contidos da materia, análise de casos, o resultado dos proxectos, análises
dun tema exposto previamente nunha lección maxistral. 


Obradoiros Actividades enfocadas a adquisición de coñecementos e habilidades a través da manipulación de
instrumentos sobre unha temática concreta . As actividades desenvólvense individualmente ou en
grupo dunha forma autónoma. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven proxectos na aula baixa as directrices e supervisión do profesor.
Este traballo realizásese dunha forma autónoma.


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Actividades nas que se formulan cuestións relacionadas coa planificación docente. Os alumnos
deben desenvolver as solucións adecuadas e concretas mediante os procedementos e técnicas
educativas. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte dos alumnos ante o docente e o grupo de compañeiros dun tema sobre a
materia ou dos resultados dun proxecto ou dun traballo realizado.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que estuden o proceso creativo, o proceso educativo e que permiten a
cooperación de varios alumnos cos seus distintos coñecementos e puntos de vista, traballando en
equipo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Proxectos Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 
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Presentacións/exposicións Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Obradoiros Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Debates Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Traballos de aula Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Cartafol/dossier Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumno ante o docente e o grupo de estudantes
dun tema sobre os resultados do traballo, pódese levar a cabo dunha
maneira individual ou en grupo. 


30
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Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


O como os alumnos desenvolveron as solucións adecuadas mediante
aplicación de técnicas e procedementos educativos para a realización dos
proxectos. 


10


Debates Nas charlas en grupo, observásense aos estudantes sobre como centran os
temas, a capacidade de análise de síntese e a forma de exposición. 


5


Observación sistemática Recompilásense datos sobre a actitude, a participación, a capacidade de
liderado, a empatía e entusiasmo cos compañeiros no traballo en grupo. 


5


Cartafol/dossier
Unha vez terminada cada experiencia, o alumno presentará un dossier no
que reflectirá o proceso creativo. 
Nestes documentos, poderemos valorar os traballos realizados polos
alumnos nas distintas actividades programadas: estudo e análise de
situacións, toma de decisións, talleres, proposta de traballo, programa de
avaliación e informe de efectividade da formulación deseñada. 
Valoraranse a estrutura, a secuencia e os recursos que se utilicen para
reflectir mellor o proceso. 
As ilustracións, a maquetación e a presentación de cada dossier teñen que
ser coherentes co contido, xa que son parte da comunicación de ideas. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria, poderanse presentar os alumnos que asistindo a clase, participado nas probas e entregado os
dossieres teña a presentación/exposición ou o portafolio/dossier insuficiente, nesta segunda convocatoria ten a
oportunidade de mellorar.


Bibliografía. Fontes de información 


Arnheim R., Consideraciones sobre la educación artística, Paidos, Barcelona1993


Ausubel Novak y Hanesian, Psicologia educativa. Un punto de vista cognoscitivo., Trillas, Mexico1983


Balada,M y Juanola,R, La educación visual en la escuela, Paidos, Barcelona 1987


Beljon J.J., Gramática del arte, Celeste ediciones, Madrid1993


Berger J., Modos de ver, Gustavo Gili, Barcelona 2000


Bruner J.S., El proceso mental en el aprendizaje, Narcea, Madrid 1987


Colectivo, Didáctica General, Anaya, Madrid 1985


Dondis A., La sintaxis de la imagen, Gustavo Gili, Barcelona 1976


Eco U., Historia de la belleza, Lumen, Barcelona 2004


Edwards, B., Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Urano, Barcelona 1999


Eisner E., Educar la visión artística , Paidos, Barcelona 1987


Eisner E., Procesos gognitivos y curriculum, Martinez Roca, Barcelona1987


Freeland C., Pero ¿esto es arte?, Cátedra, Madrid 2004


Gadner H., Arte mente y cerebro, Paidos, Buenos Aires 1987


Hannoun, H., El niño conquista el medio, Kapelusz, Buenos Aires 1977


Hernández y Hernández, Jodar Minarro A. y Marin Viadel R., ¿Que es la educación artística, Sendai, Barcelona 1991


Holloway, G. E., Concepción en el espacio según Piaget, Paidos, Barcelona 1982


Kandinsky, la gramática de la creación, el futuro de la pintura, Paidos, Barcelona 1988


Kandinsky, De lo espiritual en el arte, Labor, Barcelona 1988


Lazotti Fontana, L., Comunicación visual en la escuela, G. Glli, Barcelona 1983


Lowenfeld, V., Desarrollo de la capacidad creadora, Kapelusz, Bueno Aires 1961


Marina J.A., La educación del talento, Ariel,Planeta, Barcelona 2010


Marina J.A., Teoria de la inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona 2007


Munari B., ¿Cómo nacen los objetos?, Gustavo Gili, Barcelona 1983


Neill, A. S., Hijos en libertad, Gedisa, Barcelona 1985


Novak, J. D., Teoria y práctica de la educación, Alianza, Madrid 1985


Read, H., Educación por el arte, Paidos, Barcelona 1982


Vygotski, L. S., La imaginación y el arte en la inancia, Akal, Madrid 1982


Vygotski L. S., Pensamiento y lenguaje, Pléyade, Buenos Aires 1977


Vygotski, L. S., Psicologia del arte, Barral, Barcelona 1972


Facilitásese aos alumnos distintos artigos, capítulos de libros, lexislación e web  a modo de documentación  para preparar
debates e os proxectos que teñen que realizar.
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise 


Materia Estratexias
Didácticas II:
Autoavaliación,
Crítica e Análise


     


Código P02M066V12244      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Cabello Pérez, Paloma


Profesorado Cabello Pérez, Paloma


Correo-e pcabello@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


É imposible delimitar a acción creativa da acción educativa na formación de futuros profesionais dos ensinos
das Artes; Educación visual e plástica na ESO, Artes plásticas e cultura audiovisual en Bacharelato.


A intención desta Materia é dotar ao alumno Graduado, no itinerario de Artes do Máster de educación, de
procedementos e técnicas educativas, para a transmisión e acción educativa. Reflexionando no propio
proceso creativo, no proceso de aprendizaxe e na planificación das accións educativas no *ambito das Artes. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Capacitar un docente analítico, reflexivo y crítico en el ámbito de la Educación Artística. Saber estar / ser A37
A38
A39
A42
A43
A44
B2
B3


Valorar la capacidad artística (proceso creativo) como método de investigación y de
conocimiento.


saber
Saber estar / ser


A32
A36
A37
A38
A42
A43
A45
B2
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Conocer los diferentes campos del /saber y hacer/ que concurren en la Educación Artística. saber A32
A33
A34
A37
A38
A39
A43
A45
B1


Desarrollar la capacidad de comunicación verbal, (oral y escrita)npara la transmisión de
conocimientos.


saber
saber facer


A34
A39
A40
A42
A44
B1


Aplicar métodos, procedimientos y técnicas de la investigación y de la práctica artística, a
la planificación y diseño de proyectos, de estrategias y recursos educativos.


saber facer A36
A37
A38
A42
A43
A45
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Estudo dos curricula para a educación visual e
plástica en secundaria e cultura audiovisual e
plástica en bacharelatos no marco da lei vixente. 


-Competencias.
-Obxectivos.
-Contidos.
-Estratexias educativas. 


Procedementos e técnicas específicas para o
ensino das artes. 


-Obxectivos específicos, Taxonomía. 
-Contidos específicos,(historia, estética, linguaxe e procedemento). 
-Estratexias especificas, ( secuencia, recursos, tempo e avaliación). 
-Deseño de plans de acción para a educación visual e plástica da ESO. 
-Deseño de plans de acción para a cultura audio visual, debuxo artístico,
debuxo técnico e deseño nos bacharelatos. 


O estudo dos espazos para a educación visual e
plástica que non están regulados pola lei de
educación 


-Museos. 
-Fundacións. 
-Centros de cultura. 
-Centros sociais. 
-Asociacións. 
-Geriatria. 
Penais. 
Hospitais. 
Academias. 
-Formación empresas. 
-Extensión universitaria. 
-Actividades extraescolares. 


Deseño de recursos educativos -Recursos empíricos.
-Recursos icónicos.
-Recursos simbólicos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 3 0 3


Sesión maxistral 5 0 5


Estudo de casos/análises de situacións 0 20 20


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10 10


Debates 5 0 5


Seminarios 5 0 5


Obradoiros 0 7 7
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 24 24


Traballos de aula 0 27 27


Presentacións/exposicións 6 10 16


Proxectos 0 10 10


Observación sistemática 6 0 6


Cartafol/dossier 0 12 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e a reunir información sobre o alumnado, diagnostico
como punto de partida.
Presentación da materia e proxectos que se expoñen ao alumno. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices do traballo a desenvolver polo alumno 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise de contidos da materia, coa finalidade de interpretalos, esquematizarlos, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos e expor hipóteses . 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Actividades de aplicación de coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades
básicas e procedimentales relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través do
TIC de maneira autónoma. 


Debates Charla aberta entre grupos de estudantes. 
Centraranse os temas de contidos da materia, análise de casos, o resultado dos proxectos, análises
dun tema exposto previamente nunha lección maxistral. 


Seminarios Actividades enfocadas ao traballo sobre a creatividade, o proceso creativo,o proceso de
aprendizaxe e que permite enfocar os contidos da materia. Como complemento das clases teóricas. 


Obradoiros Actividades enfocadas a adquisición de coñecementos e habilidades a través da manipulación de
instrumentos sobre unha temática concreta . As actividades desenvólvense individualmente ou en
grupo dunha forma autónoma. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Actividades nas que se formulan cuestións relacionadas coa planificación docente. Os alumnos
deben desenvolver as solucións adecuadas e concretas mediante os procedementos e técnicas
educativas. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven proxectos na aula baixa as directrices e supervisión do profesor. 
Este traballo realizásese dunha forma autónoma. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte dos alumnos ante o docente e o grupo de compañeiros dun tema sobre a
materia ou dos resultados dun proxecto ou dun traballo realizado. 
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que estuden o proceso creativo, o proceso educativo e que permiten a
cooperación de varios alumnos cos seus distintos coñecementos e puntos de vista, traballando en
equipo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Proxectos Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.
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Presentacións/exposicións Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Obradoiros Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Debates Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Traballos de aula Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h.


Cartafol/dossier Todo proceso creativo é único e irrepetible. Todo ser humano ten as mesmas capacidades, pero
desenvolvidas en distintos niveis que conforman un ser único.
En cada unha destas actividades estaremos pendentes de como acomoda os coñecementos o
alumno. Por tanto, proporemos probas de resposta curta para valorar o proceso de
ensino-aprendizaxe e cando se trate de tomar decisións no proceso creativo, farémolo tamén con
preguntas curtas e concisas para estimular o momento de síntese.
É imposible levar a cabo esta metodoloxía se non é de maneira individualizada, onde tomaremos
notas de cada alumno na súa ficha para así ter o rastro e o testemuño do proceso de cada un
deles, entendendo que a avaliación debe ser continua.
A atención en tutoría, no horario de 12,30h. a 14,30h os luns, e os xoves de 10,30h. a 14,30h. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumno ante o docente e o grupo de estudantes
dun tema sobre os resultados do traballo, pódese levar a cabo dunha
maneira individual ou en grupo. 


30


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


O como os alumnos desenvolveron as solucións adecuadas mediante
aplicación de técnicas e procedementos educativos para a realización dos
proxectos. 


10


Debates Nas charlas en grupo, observásense aos estudantes sobre como centran os
temas, a capacidade de análise de síntese e a forma de exposición. 


5


Observación sistemática Recompilásense datos sobre a actitude, a participación, a capacidade de
liderado, a empatía e entusiasmo cos compañeiros no traballo en grupo. 


5
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Cartafol/dossier Unha vez terminada cada experiencia, o alumno presentará un dossier no
que reflectirá o proceso creativo. 
Nestes documentos, poderemos valorar os traballos realizados polos
alumnos nas distintas actividades programadas: estudo e análise de
situacións, toma de decisións, talleres, proposta de traballo, programa de
avaliación e informe de efectividade da formulación deseñada. 
Valoraranse a estrutura, a secuencia e os recursos que se utilicen para
reflectir mellor o proceso. 
As ilustracións, a maquetación e a presentación de cada dossier teñen que
ser coherentes co contido, xa que son parte da comunicación de ideas. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Na segunda convocatoria, poderanse presentar os alumnos que asistindo a clase, participado nas probas e entregado os
dossieres teña a presentación/exposición ou o portafolio/dossier insuficiente, nesta segunda convocatoria ten a
oportunidade de mellorar.


Bibliografía. Fontes de información 


Arnheim, R. , Consideraciones sobre la educación artística, Paidos, Barcelona 1993


Ausubel Novak y Hanesian, Psicologia educativa. Un punto de vista cognoscitivo, Trillas, Mexico1983


Balada,M y Juanola,R, La educación visual en la escuela, Paidos, Mexico1983


Beljon, J. J., Gramática del arte, Celeste ediciones, Madrid 1993


Berger, J., Modos de ver, Gustavo Gilli, Barcelona 2000


Bruner, J. S., El proceso mental en el aprendizaje, Narcea, Madrid 1987


Colectivo, Didáctica General, Anaya, Madrid 1987


Dondis, A., La sintaxis de la imagen, Gustavo Gilli, Barcelona 1976


Eco, U., Historia de la belleza, Lumen, Barcelona 2004


Edwards, B., Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, Urano, Barcelona1999


Eisner, E., Educar la vision artística, Paidos , Barcelona 1987


Eisner, E., Procesos cognitivos y curriculum, Martinez Roca, Barcelona 1987


Freeland, C, Pero ¿esto es arte?, Cátedra, Madrid 2004


Gadner, H., Arte mente y cerebro, Paidos , Buenos Aires 1987


Hannon, H., El niño conquista el medio, Kapelusz, Buenos Aires 1977


Hernández y Henández, Jodar Minarro A. y Marin Viadel R., ¿Que es la educación artística?, Sendai, Barcelona 1991


Holoway, G. E., Concepción en el espacio según Piaget, Paidos , Barcelona 1982


Kandinsky, La gramática de la creación, Paidos , Barcelona 1988


Kandinsky, De lo espiritual en el arte, Labor, Barcelona 1988


Lazzotti Fontana, L., comunicación visual en la escuela, Gustavo Gilli, Barcelona 1983


Lowenfeld, V., Desarrollo de la capacidad creadora, Kapetusz, Buenos Aires 1961


Marina, J.A., La educación del talento, Ariel, Planeta, Barcelona 2010


Marina, J.A., Teoria de la inteligencia creadora, Anagrama, Barcelona 2007


Munari, B., ¿Como nacen los objetos?, Gustavo Gilli, Barcelona 1983


Neill, A. S., Hijos en libertad, Gedisa, Barcelona 1985


Novak, J.D., Teoria y práctica de la educación, Alianza, Madrid 1985


Read, H., Educación por el arte, Paidos, Barcelona 1982


Vygotski, L.S., La imaginación y el arte en la infancia, Akai, Madrid1982


Vygotski, L.S., Pensamiento y lenguaje, Pléyade, Buenos Aires 1977


Vygotski, L.S., Psicologia del arte, Barral, Barcelona 1972


Facilitásese aos alumnos distintos artigos, capítulos de libros, lexislación e web  a modo de documentación  para preparar
debates e os proxectos que teñen que realizar.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
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Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo 


Materia Innovación e
Investigación na
Ensinanza
Secundaria:
Música e Debuxo


     


Código P02M066V12241      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a García González, Silvia


Profesorado Costa Vázquez, Luís
García González, Silvia
Paz García, Maria Begoqa


Correo-e silviagarcia@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias
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1. Identificar os problemas relativos á ensinanza e aprendizaxe da Educación Artística e a
Cultura Visual
2. Identificar as bases teóricas da Educación Artística como disciplina, os seus diferentes
enfoques innovadores e as súas lineas de investigación: finalidades, perspectivas e retos.
3. Estudar casos prácticos que amosen experiencias innovadoras sobre Educación Artística
e Cultura Visual na Educación Secundaria.
4. Analizar exemplos de traballos realizados en diferentes ámbitos de investigación:
profesorado, alumnado, recursos didácticos, etc., identificando os problemas de
investigación, o marco teórico, la metodoloxía de investigación, os resultados obtidos e as
conclusións e implicacións.
5. Saber investigar sobre a propia práctica para mellorala e contribuir ao desenvolvemento
da calidade da ensinanza. 
6. Deseñar estratexias metodolóxicas na ensinanza das Artes Plásticas, a Música e a
Cultura Visual.
7. Creación de recursos de apoio á investigación e a docencia para a ensinanza das Artes e
a Cultura Visual.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A2
A3
A4
A6
A7
A8
A12
A16
A17
A18
A21
A22
A23
A36
A38
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


1. El perfil del docente-investigador. 
2. Qué investigar y cómo afrontar una
investigación en el aula. 
3. Investigación-acción en la enseñanza artística. 
4. El contexto sociocultural como espacio de la
acción educativa. Estrategias de intervención. 
5. Perspectivas *actuáis en la Innovación e
Investigación didáctica en la Educación Artística. 
6. Diseño y desarrollo de proyectos de
investigación. 
7. El trabajo en equipo y la investigación en el
aula. 


Por qué y para qué investigar
Procesos y fases de la investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudo de casos/análises de situacións 8 32 40


Proxectos 8 32 40


Sesión maxistral 4 16 20


Presentacións/exposicións 2 8 10


Resolución de problemas e/ou exercicios 8 32 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudo de casos/análises
de situacións


Proxectos


Sesión maxistral


Presentacións/exposicións


Resolución de problemas
e/ou exercicios
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Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou exercicios


Estudo de casos/análises de situacións


Proxectos


Sesión maxistral


Presentacións/exposicións


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou exercicios A resolución de problemas traballarase no contexto do traballo de
investigación 


10


Estudo de casos/análises de situacións No estudo de casos buscaremos aqueles que se correspondan cos
intereses do alumnado 


15


Proxectos O traballo sobre o proxecto implica a entrega dun traballo escrito que
plantexa o proxecto de investigación 


50


Sesión maxistral Os contidos da sesión maxistral poranse en acción na elaboración do
traballo de investigación 


10


Presentacións/exposicións As presentacións pretenden poder comunicar ó grupo o
desenvolvemento do proxecto de investiación 


15


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
AA. VV. Revista Eufonía, nº 1, año 1, (1995). Barcelona, Graó.
BLAXTER, Loraine /Hughes Christina/Tight Malcolm (2008).Cómo se investiga.  Barcelona. Graó.
D. Efland, Arthur/ Freedman, Kerry/ Stuhr, Patricia (2003). La educación en el arte posmoderno. Barcelona. Paidós Arte y
Educación.


EISNER, Elliot W. (1995). Educar la visión artística. Barcelona. Paidós.


EISNER, E. (1998). El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica educativa. Barcelona. Paidós.


ELLIOTT, J. (1977): La investigación- acción en educación. Barcelona. Paidós.


GARDNER, Howard (1994). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona. Paidós.
KAPROW, Allan (2007). La educación del des-artista. Madrid. Ardora.
LAFERRIÈRE, Georges (2001). Prácticas creativas para una enseñanza dinámica. La dramatización como herramienta
didáctica y pedagógica. Ciudad real. Ñaque ed.
MASLOW, H. Abraham (2008). La personalidad creadora. Barcelona, Kairós.


MARÍN, RICARDO (ED.) (2005). Educación en Investigación Artística. Granada. Universidad de Granada, Universidad de
Sevilla.


MARINA, Jose Antonio (1993).Teoría de la inteligencia creadora.  Barcelona. Anagrama.
 MARTINEZ Luisa Mª, GUTIÉRREZ Rosario, ESCAÑO Carlso (coord.) (2008). Nuevas propuestas de acción en Educación
Artística. Málaga.Universidad de Málaga.


 NOVAC, Joshep D. Y GOWIN, D. Bob (1988): Aprendiendo a aprender. Barcelona. Martínez-Roca.


PENNAC, Daniel (2009). Mal de escuela. Barcelona. De Bolsillo.
 


PÉREZ SERRANO, Mª Gloria (1990). Investigación-acción. Aplicaciones al campo social y educativo. Madrid, Dykinson.


Schafer, Murray (1969). El nuevo paisaje sonoro. Buenos Aires. Ricordi americana.


Schafer, Murray (1975):El rinoceronte en el aula. Buenos Aires. Ricordi Americana..


Small, Christopher (1989). Música. Sociedad. Educación. Madrid. Alianza editorial.


Recomendacións 
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Materias que se recomenda ter cursado previamente
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V12301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas
realizada por el tutor a través:
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un
cuestionario (que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe
incluir, además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del
alumno correspondiente.
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento
de horarios y fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el alumno.
La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la memoria
desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa, contenido,
justificación y argumentación, competencias docentes y discentes implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V12401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Artes. Debuxo


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Complementos para a Ensinanza do Debuxo/P02M066V12242
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V12102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V12103
Estratexias Didácticas I: O Ensino/P02M066V12243
Estratexias Didácticas II: Autoavaliación, Crítica e Análise/P02M066V12244
Innovación e Investigación na Ensinanza Secundaria: Música e Debuxo/P02M066V12241
Orientación e Función Titorial/P02M066V12101
Prácticas Externas/P02M066V12301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V12104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código P02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración
Martínez Figueira, María Esther


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria.
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e
titoría sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial.
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da
labor titorial.
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus
fillos así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A12
A13
A14
A15
A22
A27
A28
A49
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A9
A11
A15
A16
A17
A25
A30
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. - 


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


- 


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


- 


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


- 


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


- 


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


- 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


- 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 5 0 0 10 15


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 4 8


Estudo de
casos/análises de
situacións


6 0 0 10 16


Debates 3 0 0 3 6


Cartafol/dossier 4 0 0 5.5 9.5


Traballos e
proxectos


1 0 0 20 21


Probas de resposta
curta


2 0 0 4 6


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación, propostas de resolución de problemas e/ou
exercicios que se realizarán na aula e/ou laboratorio… de forma autónoma por parte do alumnado. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... 


Atención personalizada 


 Descrición


Estudos/actividades previos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Estudo de casos/análises de situacións Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Cartafol/dossier Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Traballos e proxectos Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Probas de resposta curta Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de
titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas
urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia 


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Traballos e
proxectos


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


40


Probas de resposta
curta


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para
crear enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas
de solución a un problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De
igual modo para redactar un traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados. 


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu
formato poida ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as
competencias adquiridas posúen grande importancia. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
da realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación
do programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias
acadadas polos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz
y Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters
Kluwer España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos
prácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar:
Contextos, evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
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MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández
y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M.
L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado,
E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


- Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


- Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


- Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


- Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


- Familia. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


- Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


- Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


- CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Innovación Docente e Iniciación á Investigación Educativa na Educación Física/P02M066V03216


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
A Didáctica da Educación Física.Deseño e Desenvolvemento do Curriculo./P02M066V03214


 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Secundaria é polo que
un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás súas funcións
en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e as súas
responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3
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Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxes como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes
e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


saber
saber facer


A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar /
ser


A7
A10
A13
A16
A24
A29
A39
A47
A48
B1
B2
B3


Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. saber A7
A10
A13
A14
A16
A24
A29
A47
A48
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 15 25
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


6 12 18


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14.5 14.5


Sesión maxistral 12 18 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Os traballos de aula versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá entre os
textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas traballadas
dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios abordarase a
visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á información e os
contados que se desenvolvan nas clases. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Os alumnos pola súa banda, coa oportuna orientación do profesor, afondarán en cuestións
concretas que non foran abordadas máis que dun xeito moi xenérico na exposición deste e que
sexan susceptibles de tratamento de estudio recorrindo ós soportes documentais e bibliográficos
pertinentes. O alumno realizará procuras documentais e bibliográficas para a maior comprensión
dos bloques de contido. Neste sentido, apoiarase nas fontes e bases de datos especializadas tanto
da biblioteca da nosa universidade como doutras fontes atopadas a través de internet. 


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de maneira
expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición, preferentemente,
nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de maneira condensada a
información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou de síntese de cada tema,
delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados e imbricándose cos demais do
programa a fin de lograr unha integración dos módulos de contido e dos aspectos estructurais que
conforman o corpus cognitivo da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Traballos de
aula


A atención personalizada ten por obxectivo facer o seguimento da evolución do alumno e apoiar o seu
traballo dentro da asignatura. O profesor abordará aqueles aspectos que precisen de reforzo, asesoramente
e guía para que o alumno acade os obxectivos marcados para esta materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral As leccións que conforman o temario desta materia serán elaborados e presentados de
maneira expositiva ó grupo de clase polo profesor. O profesor centrará a súa exposición,
preferentemente, nos aspectos nucleares de cada unidade didáctica, procurando ofrecer de
maneira condensada a información esencial que posibilite obter unha visión panorámica ou
de síntese de cada tema, delimitando os conceptos, as ideas e os argumentos nel implicados
e imbricándose cos demais do programa a fin de lograr unha integración dos módulos de
contido e dos aspectos estructurais que conforman o corpus cognitivo da materia. 


50


Traballos de
aula


Estes traballos versarán sobre unha temática previamente aportada polo profesor e
consensuada co alumno/a e relacionada coas temáticas dos bloques de contido. 


30


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


O profesor ofertará ó alumnado unha escolmna de textos. O alumno pola súa banda elixirá
entre os textos ofertados. Consistirá nun análise crítico-reflexivo relacionado con as temáticas
traballadas dentro dos contidos. Asimismo dentro da resolución de problemas e/ou exercicios
abordarase a visualización de vídeos susceptibles de enriquecer a materia e complemetaria á
información e os contados que se desenvolvan nas clases. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


Os alumnos débense afacer a ler revistas e prensa profesional sobre educación, problemas do profesorado, ensino e cultura
escolar. Especialmente, recoméndase a lectura habitual de Revista Bordón, Revista de Educación, Cuadernos de Pedagogía,
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Revista de Investigación en Educación.... En todas estas publicacións pódese atopar, ademais, unha rica información sobre a
Lexislación educativa.


 


CAMPS, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


CARREÑO, M (edit.)(2000). Teorías e Instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Síntesis Educación


CARRERAS, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


COLOM, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


DELORS, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO


ESTEVE , J.M. (1987): El malestar docente. Laia, Barcelona.


ESTEVE, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


FAURE, E. (1981). Aprender a ser. Madrid, Alianza Universidad


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


MESTRE CHUST, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


MORIN, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


NEGRÍN FAJARDO, O (2003). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid, Centro de Estudios Ramón
Areces, D.


PENAC, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


PUIG, J. Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


SARRAMONA, J. (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


SARRAMONA, J. (2000). Teoría de la educación. Reflexión y normativa pedagógica: Ariel Educación, Barcelona.


SOLER VILLALOBOS, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.


Recomendacións 


Páxina 7 de 7







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código P02M066V06102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a González González, Salvador Guillermo


Profesorado González González, Salvador Guillermo


Correo-e salva@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das chaves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de mestres da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia.


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos.


(*)4. DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 12 82 94


Sesión maxistral 8.5 0 8.5


Probas de tipo test 2 8 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.
Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.
O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
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persoalmente.
Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps), Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación., (2001),
Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A., Manual de Psicología de la Educación , (2002), Pirámide.


Mayer, R.E. , Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo., 2004, Pearson Prentice Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C., Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva , 2001, Alianza


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R., Desarrollo humano. , 2005, McGraw-Hill.


Santrock, J.W., Psicología del desarrollo., 2006, McGraw-Hill.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps) , Desarrollo psicológico y educación, 3. Trastornos del desarrollo y Necesidades
Educativas Especiales, 2001, Alianza


MANUAL DE REFERNCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código P02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Blanco Pesqueira, Antonia


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia


Correo-e ablancop@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


Páxina 1 de 4







 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas 


Materia Orientación Base
Legal,
Composición,
Planes e
Programas


     


Código P02M066V06105      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a de la Fuente Fernández, María Adoración


Profesorado de la Fuente Fernández, María Adoración


Correo-e delafuente@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Atención á Diversidade e a súa Intervención 


Materia A Atención á
Diversidade e a
súa Intervención


     


Código P02M066V06252      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar


Profesorado Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar


Correo-e parrilla@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A diversidade do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria é para moitos profesores desta etapa
educativa unha preocupación principal. As razóns desta diversidade son múltiples: son distintas as orixes
sociais e culturais do alumnado, son diversas as capacidades persoais, os estilos de aprendizaxe, as
motivacións e expectativas para o estudo, os ámbitos socio-afectivos e o contexto familiar de procedencia...
Esta materia pon a énfase en como responder a esta diversidade dende o recoñecemento da diversidade e a
equidade como principios e valores educativos, situando no centro escolar, na aula e no sistema educativo o
punto de referencia para deseñar respostas e medidas que supoñan unha mellora da educación para todos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A6


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a
igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o
respecto aos dereitos humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a
construción dun futuro sustentable.


saber facer A7


Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. saber A19


Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.


saber facer A22


Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo
a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de
aprendizaxe e convivencia.


saber facer A27


Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a
comunidade, tanto na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no
respecto dos dereitos e liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade.


Saber estar /
ser


A28


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


Páxina 3 de 6







Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber B2


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios. saber B3


Contidos 


Tema  


1. A diversidade en educación. 1.1. Alumnado en situación de vulnerabilidade.
1.2. Abandono escolar, fracaso e desenganche. 


2. Análise das políticas e prácticas sobre a
diversidade: concepcións psicopedagóxicas,
éticas e sociais. 


2.1. Inclusión educativa: Orixe e sentido. Significado. 
2.2. Plans, medidas e programas de atención á diversidade. Principios,
medidas xerais e específicas. Medidas autonómicas. Estratexias de
elaboración, seguimento e avaliación. 


3. O traballo co profesorado e outros profesionais. 3.1. Niveis de actuación.
3.2. O desenvolvemento de proxectos de mellora educativa orientados á
equidade-
3.3 Estratexias e procesos de colaboración interprofesional e
interinstitucional. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 0 35 35


Presentacións/exposicións 3 8 11


Sesión maxistral 12 12 24


Traballos de aula 10 20 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías. 
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic. 
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula. 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado. 40


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados. 10


Sesión maxistral Resposta escrita a preguntas cortas sobre os contidos da materia. 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado en todas as probas indicadas.
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As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na
convocatoria de xullo.


O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia, cunha
valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias procedimentais mais
importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.
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análisis y valoración. Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado, 13 (3), 79-104.


GRANJA, J. (2010). Adolescentes de los pcpi: entre el fracaso escolar y la inserción labo- ral. En vega, a. Y araMendi, p.
(Coords.), Adolescentes: entre la inserción laboral y la exclusión social (3-11). San Sebastián: Gakoa.


GUARRO, A. (2005). La transformación democrática de la cultura escolar: una respuesta justa a las necesidades del
alumnado de zonas desfavorecidas. Profesorado: Revista de currículum y formación del profesorado, 9 (1), 1-39.
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la perspectiva de los estudiantes: estudio comparado. Revista de Educación, 356. Septiembre-diciembre 2011, pp. 185-209


MENA, L., FERNÁNDEZ, M. Y RIVIERE, J. (2010). Desenganchados de la educación: procesos,experiencias, motivaciones y
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RUIZ, F., y SALINAS, D. Me hace daño el instituto. Edicions del Bullent. Picanya. 2007.


VARIOS: La atención a la diversidad en la educación secundaria. Horsori. ICE. Univer- sitat de Barcelona, 1996, Barcelona.


TOMLINSON,C. A. (año) . Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Paidós


VARIOS: “Cooperación y diversidad”. Monográfico de Cuadernos de Pedagogía, no 263. Noviembre 1997


VARIOS: “Iguales y diferentes”. Cuadernos de Pedagogía no 311. Marzo 2002


VARIOS.: “Hacia una educación multicultural”. Monográfico de Cuadernos de Pedagog- ía. No 264. diciembre 1997


VARIOS (autoría compartida): “Promover la inclusión educativa”. Cuadernos de Peda- gogía, no 325. Junio 2003.


VARIOS: “Atención a la diversidad”. Cuadernos de Pedagogía, no 293. Julio_Agosto, 2000.


WANG, M. C.: “Atención A la diversidad del alumnado”. Narcea. Madrid, 1995.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Master/P02M066V06401


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continua a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do alumnado
e para a avaliación, por parte dos docentes. 
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet. 
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación 


Materia A Convivencia
nos Centros de
Secundaria e o
Traballo dende
Departamento de
Orientación


     


Código P02M066V06253      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación


Coordinador/a Fernández Guerra, Ernesto


Profesorado Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e efguerra@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “ A convivencia nos centros de secundaria e o traballo desde o departamento de orientación”, está
integrada no módulo específico do Máster Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o estudiante –futuro
docente- ó tratar de responder a retos trascendentes que se dan habitualmente nos centros educativos e nas
propias aulas. Dada a complexidad que se produce sobre a convivencia escolar é preciso dotar de recursos e
asesorar aos docentes e ó demais persoal da comunidade educativa.
O incremento dos problemas de conduta nas laulas, a detección de situaciós de acoso e o deterioro do clima
educativo nos centros escolares promoveu, nos últimos anos, unha importante corriente de traballo para a
mellora da convivencia nos centros escolares.
Trataremos de formar nos fundamentos teóricos, legais e nos plans de actuación para a mellora da
convivencia e a aprendizaxe escolar de cada Comunidade e o coñecemento e formación para o desenrolo de
propostas de intervención aplicadas a: a mellora de sistema disciplinario (coa formación de equipos de
mediación e tratamiento de conflitos), a xestión dos problemas da aula, a optimización do proceso de
ensino-aprendizaxe (a través da Aprendizaxe Cooperativa) e a intervención individual (con actuacións
específicas para situacións de acoso e victimización). 
Pretendemos que esta aprendizaje potencie unha actitude colaborativa no ámbito da convivencia.
Trataremos de levar a cabo un enfoque preventivo e promotor dun clima escolar enriquecedor e estimulante
que facilite a adquisición de competencias e habilidades e a educación en valores.
Esta asignatura pretende facilitar a reflexión e análise crítico sobre os procesos de interacción e convivencia
na aula así como a aprendizaxe de técnicas e ferramentas de intervención psicosocial e titorial para o futuro
docente.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 
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 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe favorecedores da convivencia escolar. saber A7
B1
B3
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Informar e asesorar ás familias sobre diversas técnicas e estratexias favorecedoras da
convivencia e da resolución pacífica de conflitos.


saber
saber facer


A15
A30
B1


Coñecer as características dos estudantes, así como os procesos de interacción e
comunicación na aula e no centro que permitan a identificación e reflexión crítica sobre as
situacións conflitivas e a súa resolución.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A23
B1
B3


Coñecer e analizar diversos plans e proxectos relacionados coa convivencia escolar que
forman parte do proxecto educativo de centro, participando na súa definición e
desenvolvemento.


saber
saber facer


A27
B1


Adquirir experiencia na planificación, desenvolvemento e avaliación de programas para a
mellora da convivencia escolar.


saber
saber facer


A46
B3


Adquirir e poñer en práctica diversas estratexias e habilidades que permitan una
intervención axeitada para a resolución de conflitos de convivencia no contexto escolar:
habilidades de pensamento e de decisión, habilidades sociais, dinámica de grupos, xestión
democrática de normas, aprendizaxe cooperativo, mediación, negociación, educación
emocional, educación en valores, etc.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A8
A9
A26
A48
B1


Coñecer as características das familias e comprender a súa función educadora na
adquisición de competencias e aprendizaxe para a resolución pacífica de situacións
conflitivas.


saber A28
A29
B1
B3


Deseñar e realizar actividades formais que favorezan a aprendizaxe e as aportacións dos
estudantes, nun bó clima escolar.


saber facer
Saber estar /
ser


A10
A39
B3


Contidos 


Tema  


1.-Educación para a convivencia e a igualdade. 
2.-Análise da convivencia e a resolución de
conflitos 
3.-Problemas de adaptación e convivencia
escolar: Marxinación, absentismo, rexeitamento,
*inadaptación, violencia e acoso escolar. 
4.-Dinámica do grupo clase 
5.-Socialización e educación. 
6.-As relacións sociais no grupo clase, conduta
*prosocial e habilidades sociais. 
7.- Competencia emocional e social 
8.-O traballo cooperativo e a interacción social.
Técnicas de análises e dinamización *grupal. 
9.-O papel da familia en educación. Colaboración
coas familias de Educación secundaria. 
10.-Relación con outras institucións: servizos de
saúde, servizos sociais. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 10 15


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 5 5


Titoría en grupo 2 0 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 20 30


Traballos e proxectos 0 41 41


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 
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Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso.


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso.


Traballos e
proxectos


Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento de
actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 
O estudante ou o grupo presenta o resultado obtido na elaboración do programa a desenvolver sobre a
temática da materia, ou mesmo formula cuestións sobre os atrrancos que poden xurdir durante o proceso. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. 
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase coa presentación do programa da
materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).
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Descrición
xeral


A través desta materia se pretende aproximar ao alumnado aos modelos curriculares basados en
competencias, reflexionando sobre os cambios que se foron producindo nos sistemas educativos en torno ao
enfoque de competencias. Desde este marco, analizarase a importancia da incorporación das competencias
ao deseño curricular e a necesidade de adoptar diferentes estratexias para abordar o diagnóstico e a
evaluación das competencias curriculares nos centros educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CG-13) Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos
de mellora da calidade con aplicación aos centros de ensino


saber A13


(CE-G1) Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións saber A19


(CE-G2) Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber
saber facer


A20


(CE-G3) Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e
aptitudes intelectuais e emocionais.


saber facer A21


(CE-G4) Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a
estudantes con diferentes capacidades e ritmos de aprendizaxes.


saber
saber facer


A22


(CE-G9) Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivencia.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27


(CE-E10) Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como
un procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.


saber
saber facer


A41


(CE-P1) Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias
correspondentes á especialización.


saber
saber facer


A46
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(CT-1) Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


Contidos 


Tema  


1. Que son as competencias curriculares?
Modelos educativos por competencias. 


2. Como traballar as competencias curriculares
na Educación Secundaria? 


3. Como avaliar por competencias. 


4. Propostas de mellora das compentecias. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


6 0 0 25 31


Traballos
tutelados


4 0 0 20 24


Sesión
maxistral


10 0 0 35 45


Horas totais E: 100


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Propoñerase nas clases diferentes exercicios para a súa resolución por parte do alumnado. 


Traballos tutelados Haberá que facer un traballo para a materia 


Sesión maxistral Os diferentes temas traballaranse nas sesións maxistrais, que terán carácter participativo 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


-Titorización presencial: no despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


-Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de exercicios ou do traballo, etc.


-Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais, envío
de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia e participación nas clases 20


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e da posta en
común (cando proceda), e entrega en prazo 


40


Traballos tutelados Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade, innovación,
actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe aprobarse cada unha das probas indicadas.


As actividades non realizadas y as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na


convocatoria de xullo.
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O alumnado non asistente deberá poñerse en contacto co profesorado da materia en horario de titorías.
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Outros comentarios
Recoméndase a asistencia habitual a clase e ás titorías.
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Descrición
xeral O marco legal do modelo organizativo e funcional da orientación educativa no noso país queda establecido


pola Lei Orgánica 2/2006 de Educación, LOE (2006). Esta Lei no seu artigo 1 apartado f), relativo aos
principios da educación, “establece a orientación educativa e profesional, como medio necesario para o logro
dunha formación personalizada, que priorice unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores”


Así mesmo, no seu artigo 91.d) “establece entre as funcións do profesorado, a orientación educativa,
académica e profesional do alumnado, en colaboración, no seu caso, cos servizos ou departamentos
especializados. Igualmente, no artígo 22 da LOE, considérase como principio xeral aplicable á Educación
Secundaria Obrigatoria a especial atención que se prestará á orientación educativa e profesional do
alumnado. 


Por último, no artigo 26, relativo aos principios pedagóxicos para esta etapa educativa, no seu apartado
cuarto establece que “corresponde ás Administracións educativas promover as medidas necesarias para que
a titoría persoal do alumnado e a orientación educativa, psicopedagóxica e profesional constitúan un
elemento fundamental na ordenación desta etapa.


Entendemos a orientación educativa como un proceso de axuda e/ou acompañamento continuo a todas as
persoas e en todos os aspectos, coa intención firme de potenciar o desenvolvemento integral do alumnado
ao longo de toda a vida.


Bisquerra (2004) define a orientación psicopedagógica como un proceso de axuda continua, a todas as
persoas, en todos os seus aspectos, cunha finalidade de prevención e desenvolvemento, mediante
programas de intervención educativa e social baseados en principios científicos e filosóficos.


Baixo este concepto de orientación psicopedagóxica reúnense as distintas manifestacións da orientación.
Podemos destacar:
A orientación académica é un proceso de axuda ao estudante para que sexa capaz de resolver os problemas
que a vida académica lle plantexa. Polo tanto, o proceso de axuda refírese sempre a situacións de axuda en
actividades escolares, e para que ao longo do seu recorrido pola escola realice eleccións de acordo cos seus
intereses, capacidades e coa súa situación persoal. O tipo de axuda que a orientación escolar ofrece
presenta características distintas segundo a idade e nivel do/al escolar.
A orientación profesional é un proceso de axuda ao suxeito para que sexa capaz de elexir e prepararse
axeitadamente para unha profesión ou traballo determinado, implica decisión, formación e a ubicación
profesional. Trata de integrar as esixencias persoais coas necesidades sociais.
A orientación persoal apunta cara a vida interior da persoa, cara a súa harmonía interior, equilibrio persoal,
coñecemento de sí mesmo, sen perder as perspectivas do seu entorno.


Polo tanto, a orientación académica e profesional é unha das áreas de interese prioritario da orientación
psicopedagóxica, e é moito máis que unha mera información. Trátase de preparar para a vida laboral desde
o sistema educativo, facendo tomar conciencia ao alumnado de que a profesión é un aspecto significativo da
vida dunha persoa. A finalidade da orientación académica e profesional é facilitar a toma de decisións de
cada estudante respecto do seu itinerario académico e profesional. En última instancia, se persigue que o
propio alumno/a tome as decisións; é decir, a AUTO-ORIENTACIÓN, aínda que neste proceso será moi
importante o asesoramento que poida prestar o profesorado, especialmente o titor/a, así como os seus
proxenitores e o orientador/a.


Os aspectos a desenvolver na orientación académico-profesional son os seguintes:
Coñecemento de sí mesmo: aptitudes, intereses, personalidade, valores, rendemento académico e estilo de
aprendizaxe.
Información académica e profesional: estrutura do sistema educativo, modalidades de bacharelato, ciclos
formativos, universidade, outras alternativas.
Optatividade: materias optativas e toma de decisións.
Proceso de toma de decisións: actitude, liberdade e responsabilidade, aceptar un risco de error.
Proceso de transición á vida activa: elaboración do currículum vitae e a entrevista persoal, aproximación ao
mundo laboral, técnicas de busca de emprego.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a competencia profesional que permita exercer actuacións que conduzan a unha
correcta orientación dos suxeitos que demanden ou necesiten esta intervención, tanto no
ámbito académico como no profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A8
A15


Coñecer os diferentes modelos de orientación aplicables tanto no campo académico como
profesional.


saber
saber facer


A1
A11


Deseñar o Plano de Acción Titorial (PAT) e o Plano de Orientación Académica e Profesional
(POAP) como parte integrante do proceso orientador e ser capaz de desenvolvelos e
avalialos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A3
A7
A11
A15
A16
B1
B2
B3
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Orientar e apoiar no proceso de toma de decisións vocacionais dos suxeitos que
demanden esa intervención.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A3
A11


Valorar os recursos técnicos, materiais e institucionais dispoñibles para o ejercizo da
Orientación Académica e Profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A25
A38
B1


Traballar cooperativamente cos outros estudantes na busca de información, organización
e preparación de materias en traballos de grupo.


saber facer
Saber estar / ser


B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


1. Bloque temático: Orientación académica e
profesional: aproximación teórica.


1.1. A orientación académico-profesional como concepto: definición,
principios, obxectivos e funcións.
1.2. Intervención en orientación académico-profesional como concepto..
1.3. Colaboración familia-escuela.
1.4. O consello orientador.
1.5. A formación na sociedade da información e do coñecemento. 


2. Bloque temático: Orientación académica y
profesional: aproximación práctica en la
educación secundaria.


2.1. El Plan de Acción Tutorial.
2.2. El Plan de Orientación Académica y Profesional.
2.3. El proceso de búsqueda activa de empleo.
2.4. La orientación académico-profesional no sexista. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 8 16 24


Traballos de aula 4 16 20


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


8 48 56


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presentará os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolverr. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un/ha destes docentes ten no centro onde imparte as clases de grado. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridad a través do mail.


PROFESORADO MAIL 
Mª Reyes Fdez. Glez. reyesfgmes@gmail.com 
Manuela Raposo Rivas mraposo@uvigo.es 
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recogida de intervencións e traballos prácticos 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este máster ten a modalidade de educación presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, polo menos, do 80 % estando admitido faltar o 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumplilos para ser calificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, arredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do máster para os exámenes oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Álvarez González, M. , Orientación profesional. , Barcelona: Cedecs Editorial., 1995


Álvarez González, M. y Bisquerra Alzina, R., Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias y recursos., Madrid: Wolters
Kluver España., 2012


Blasco Calvo, P. y Pérez Boullosa, A., Enfoques y aplicaciones prácticas en orientación y acción tutorial. , Valencia: Nau
Llibres., 2012


Bizquerra, R. (coord.), Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. , Barcelona: Praxis, 2000


Borrego, M. y Díaz, J., Orientación vocacional y profesional: materiales de asesoramiento para ESO y Bachillerato. , Madrid:
CCS, 2000


Coronado, A., Analiza, compara y decide : programa de orientación académica y profesional., Sevilla: Kronos., 2000


Fernández Gálvez, J. de D., La orientación educativa: claves de éxito profesional : buscando la magia del mago sin magia,
Granada: Grupo Editorial Universitario., 2005


García Mediavilla, L. y Martínez González, M. C., Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos., Madrid:
Dykinson., 2003


González Gómez. J. P., Orientación profesional., Alicante: Club Universitario, D. L., 2003


Grañeras Pastrana, M. y Parras Laguna, A. (coords.), Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos institucionales y
nuevas perspectivas., Madrid: Ministerio de Educación, Política Socialy Deporte / CIDE., 2008
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Lopez Barajas, E., Estrategias de formación en el siglo XXI, Barcelona: Ariel., 2006


Martín, E. y Solé, I. (coord.), Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención., Barcelona: Editorial Graó, 2011


Nieto, J.M. y Botías, F., Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica., Barcelona: Ariel, 2000


Rodríguez Moreno, M. L., La orientación profesional, Barcelona: Ariel , 1998


Rodríguez Moreno, M. L., Cómo orientar hacia la construcción del proyecto profesional. , Bilbao: Desclée de Brouwer., 2003


Romero, S., De gira hacia el trabajo : programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida activa
para el final de la Educación Secundaria Obligatoria, Archidona: Aljibe, 2000


Sorando, J., La orientación vocacional: materiales de trabajo, Madrid: CCS., 2000


REVISTAS


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía; Revista de Orientación Educativa; Aula de Secundaria. Didáctica. Tutoría.
Gestión. Orientación. (Consultar: http:// dialnet.unirioja.es)


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar 


Materia A Innovación e a
Investigaicón
Educativa como
Factores para a
Mellora e o
Asesoramento
Escolar


     


Código P02M066V06107      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Martínez Figueira, María Esther


Profesorado Blanco Pesqueira, Antonia
Martínez Figueira, María Esther
Parrilla Latas, Maria Angeles Pilar
Zabalza Cerdeiriña, María Ainoa


Correo-e esthermf@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos dos
cidadáns e nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O Profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
encontrar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos
requirimentos sociais. Entre estes recursos e estratexias encóntranse a INNOVACIÓN e a INVESTIGACIÓN
DIDÁCTICA. Nela tratarase fundamentalmente de como atacar no centro e aula proxectos de innovación e
investigación didáctica. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación


saber facer
Saber estar /
ser


A12
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Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. Saber estar /
ser


A16


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber facer A40


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber
saber facer


A42


Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade


Saber estar /
ser


A43


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas
e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber
saber facer


A45


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


Contidos 


Tema  


Innovación educativa e desenvolvemento
profesional. 


- Marco teórico, profesional e legal da innovación educativa
- Pautas para a elaboración dos proxectos de innovación educativa
- O rol do orientador
Na análise das prácticas educativas
Na formación continua do profesorado
No liderazgo educativo
- Coñecemento de innovacións relevantes e actuais no ámbito da
orientación 


A investigación educativa - Modalidades principais da investigación educativa.
- A investigación-acción como instrumento de formación contínua e
desenvolvemento profesional do docente
- Deseño de proxectos de investigación
- Instrumentos de recollida de datos e avaliación: tipos e características
técnicas.
- Técnicas de análise en investigación e avaliación educativa.
- Coñecemento de investigacións relevantes no ámbito da orientación 


As TICs como instrumento de apoio á innovación
e investigación educativa 


- As TIC e o desenvolvemento da investigación educativa para orientar e
mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
- O uso de bases de datos como apoio á investigación e á innovación
educativa.
- Como citar e elaborar as referencias bibliográficas dos documentos
científicos de tipo educativo, lexislación, informes, etc. en soporte impreso
e electrónico.
- Ferramentas Web para a comunicación a colaboración e/ou o traballo en
equipo.
- Aplicacións telemáticas e recursos web para a orientación.
- Coñecemento de portais de orientación europeos. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos de aula 9 0 0 25 34


Prácticas en aulas de
informática


6 0 0 21 27


Traballos tutelados 0 0 0 48 48


Presentacións/exposicións 3 0 0 10 13


Sesión maxistral 12 0 0 16 28


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 
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Prácticas en aulas de
informática


Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas
en aulas de informática. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de informática Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Reflexión escrita sobre os contidos fundamentais da materia. Participación
activia nas clases maxistrais 


23


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula 24.5


Prácticas en aulas de informática Memorias de prácticas 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado 35


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados 7.5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado en todas as probas indicadas.


As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse
na convocatoria de xullo.


O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia,
cunha valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias
procedimentais mais importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.


Bibliografía. Fontes de información 


Bolívar, A. et al., La investigación biográfico-narrativa en educación, La Muralla, Madrid.


Contreras, J. y Pérez de Lara, N., Investigar la experiencia educativa, Morata, Madrid.


Jakku-Shivonnene, R. y Niemi, H., Aprender de Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador, MEC, Madrid.


Villar Angulo, L.M. et al., Creación de la excelencia en la Educación Secundaria, Pearson, Madrid.


Fullan, M., Los nuevos significados del cambio en la educación, Octaedro, Barcelona.


Carr, W. y Kemmis, S., Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado, Martínez


Roca, Barcelona.
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Traballo Fin de Master/P02M066V06401


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
 
Outros comentarios
Recoméndase:
1) Asistencia continuada a clases. A asistencia considérase fundamental para o seguimento da materia por parte do
alumnado e para a avaliación, por parte dos docentes.
2) Dominio da informática a nivel usuario, o que supón o manexo de aplicacións de carácter xeral (por exemplo, de
tratamento de textos, base de datos, programa de presentacións...), do correo electrónico e Internet.
3) Actitude favorable e receptiva para a aprendizaxe.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código P02M066V06301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Formación Académica e Profesional/P02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/P02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/P02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código P02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Pontevedra):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/P02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/P02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/P02M066V06103
Formación Académica e Profesional/P02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/P02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/P02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/P02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/P02M066V06105
Orientación e Función Titorial/P02M066V06101
Prácticas Externas/P02M066V06301
Sistema Educativo e Educación en Valores/P02M066V06104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V01101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todooalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisdarealización e entrega de tarefas ponderables.- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados na clase no momento oportuno. Énecesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostosanteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames
oficiais)sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos
ecompetencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y


valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables de
la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A13
A24


Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en relación
con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria.


saber A13
A24


Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. El sistema educativo. Los
agentes socioeducativos (educadores,
estudiantes, familia) y su evolución.


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. La Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral El profesorado presenta los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20


Traballos de aula Recogida de intervenciones y trabajos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.


 


Bibliografía. Fontes de información 
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Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
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Vázquez, V.; Escámez, J. y García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
  REVISTAS   Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital/ Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  
Cultura y Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de
Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la
Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense
de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).
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Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
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Código V02M066V01102      


Titulacion Máster
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Profesorado en
Educación
Secundaria
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Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais.
saber


saber A19
A20
A27


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais


saber facer A21
A42
A46
B1


Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCION PSICOEDUCATIVA 


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.


 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V01103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber facer A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33
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Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.
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•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica. 


Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos principios
implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”. 


O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.


Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 
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 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 
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 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 


O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 
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Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 


Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 8 24 32


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Presentación da materia e exposición de contidos 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Outros comentarios e segunda convocatoria
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres.Para obter unha avaliación positiva é preciso
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares.O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.
O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente
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As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria 


Materia As Ciencias
Experimentais na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V01202      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Vázquez Dorrio, José Benito


Profesorado Castro Cerceda, María Luísa
Garrido González, Josefa
Vázquez Dorrio, José Benito


Correo-e bvazquez@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es/ 


Descrición
xeral


Esta materia encádrase no itinerario V02M066V01 (Ciencias experimentais: Bioloxía, Xeoloxía, Física e
Química) e ten como obxectivos esenciais dar a coñecer as solucións que actualmente a innovación no
aprendizaxe poden achegar ao campo das ciencias experimentais e proporcionar unha visión panorámica das
súas metodoloxías e ferramentas contemporáneas. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


Páxina 2 de 7







 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química. saber A1
A24
A34


Buscar, obter, procesar e comunicar información, transformala en coñecemento e aplicala aos
procesos de ensino e aprendizaxe nas materias de Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química.


saber
saber facer


A4
A33
A35
A36
A46
A47
B2


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade
de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos
dereitos humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun
futuro sustentable.


saber
saber facer


A7
A26
A32
A34
A35
B3


Páxina 3 de 7







Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer


A8
A33
A35
A36
A41
B2
B3


Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. saber facer A16
A35
A36
B3


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber
saber facer


A17
A26
A35
A36
B1
B3


Contidos 


Tema  


1.-Introdución 1.1.- Estado actual da educación científica: Informes
1.2.- Ciencia vs Ciencia Escolar
1.3.- Aprendizaxe formal vs informal
1.3.- Modelos de aprendizaxe
1.4.- Proxectos de investigación e innovación
1.5.- Relacións CTS-CTSA
1.6.- Relacións coa Historia da Ciencia 


2.- Análise de curriculums 2.1.- Lexislación
2.2.- Competencias, obxectivos, contidos e criterios de avaliación
2.3.- Materias
2.4.- Programación didáctica 


3.- Recursos convencionais 3.1.- Libros 
3.2.- Revistas especializadas
3.3.- Eventos
3.4.- Proxectos-Asociacións
3.5.- Web
3.6.- Medios audiovisuais
3.7.- Empresas material didáctico
3.8.- Museos interactivos 


4.-Actividades manipulativas: modelización,
virtualización e utilidade 


4.1.- Maxistrais
4.2.- Interactivas
4.3.- Indivualizadas
4.4.- Colectivas
4.5.- Concursos 


5.-Traballo científico aplicado a itinerarios
interactivos e pasivos 


5.1.- Traballo científico aplicado a itinerarios interactivos e pasivos
5.2.-Estratexias metodolóxicas para traballar na aula, no laboratorio e no
campo os conceptos científicos (competencias e alfabetización científicas)
5.3.- Uso crítico das TICs no deseño e desenvolvemento de itinerarios:
WebQuest, Wikis, Edublogs, ...
5.4.- Cómo traballar e relacionar conceptos biolóxicos con outras áreas de
coñecemento
5.5.- Debate sobre controversias socio-políticas / científicas e noticias de
prensa relacionadas co entorno científico-técnico, aplicado ao
desenvolvemento dos itinerarios ambientais
5.6.- Cómo promover o interese pola cultura científica: lecturas de
divulgación científica, foros de debate, xogos, etc
5.7.- Utilización de medios audiovisuais na docencia (creación propia e
comerciais): vídeos, películas, fotografía 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Saídas de estudo/prácticas de campo 2 4 6


Prácticas de laboratorio 6 30 36


Presentacións/exposicións 2 12 14
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Sesión maxistral 15 54 69


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Realizaranse actividades fora da aula co fin de deseñar un caso práctico. 


Prácticas de laboratorio As actividades desenvolveranse en grupos pequenos para traballar de forma multidisciplinar
diversas metodoloxías, aplicadas a un caso práctico. 


Presentacións/exposicións Os resultados do caso práctico serán presentados e debatidos na aula. 


Sesión maxistral Combinaranse as tradicionais clases maxistrais coa realización periódica de tarefas
individualizadas e/ou de pequeno grupo nun contorno de aprendizaxe mixta ou semipresencial, con
apoio da Plataforma de Teleformación TEMA da Universidade de Vigo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Saídas de estudo/prácticas de
campo


Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Prácticas de laboratorio Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Presentacións/exposicións Asesoramento na realización das diferentes probas a través do foro de debate da
plataforma TEMA ou de forma individual nos horarios de titoría (José Benito Vázquez Dorrío,
Despacho de Dirección, ETSE de Minas; J.Garrido, Fac. Bioloxía, Pav. B, 2º piso, D-8,
M.Castro, Fac. Bioloxía, Pav. A, 1º piso, LI-22-centro).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Os temas 1 a 4 avaliaranse mediante avaliación continua con probas de
traballo escrito, escrito/oral e escrito/oral/experimental. Moitos dos traballos
presentados serán cualificados polo propio alumnado nun proceso de
avaliación por pares mediante unha rúbrica. Os criterios de cualificación
estarán ponderados entre a asistencia e participación (40%) e as mencionadas
tarefas de avaliación continua (60%). 


50


Saídas de estudo/prácticas de
campo


Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de campo serán avaliados
mediante a realización de exercicios aplicados á realización do traballo práctico
(avaliación baseada en problemas). 


20


Prácticas de laboratorio Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de laboratorio/gabinete serán
avaliados a través da presentación e defensa do traballo práctico realizado por
cada grupo, así como o debate final (avaliación baseada na aprendizaxe). 


15


Presentacións/exposicións Os contidos do tema 5 referidos ás prácticas de laboratorio/gabinete serán
avaliados a través da presentación e defensa do traballo práctico realizado por
cada grupo, así como o debate final (avaliación baseada na aprendizaxe). 


15


Outros comentarios e segunda convocatoria


Levárase a cabo unha avaliación continua baseada na asistencia ás clases maxistrais e na calidade dos resultados asociados
ás tarefas propostas que se realizarán esencialmente a través da plataforma TEMA da Universidade de Vigo. Se fora
necesario poderase realizar un exame complementario final tipo test con material empregado durante o curso e facilitado
polo profesorado. Moitos dos traballos presentados serán cualificados polo propio alumnado nun proceso de avaliación por
pares mediante unha rúbrica.


Nas prácticas de campo e laboratorio/gabinete a obxectivación da avaliación continua será feita mediante o uso de rúbricas,
que se publicarán na plataforma TEMA ao principio do curso co fin de que todos os alumnos coñezan os diferentes items e o
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valor outorgado a cada un deles.


No caso de que algún alumno non participe nas actividades de aula, campo ou laboratorio, nin se integre nalgún dos grupos
de traballo terá a opción a realizar unha proba final escrita que valerá o 100% da nota.


Na segunda convocatoria realizarase un exame final co material empregado durante o curso e facilitado polo profesorado.


As datas, horario e o lugar das probas de avaliación poderán consultarse na web do Máster: http://mpe.uvigo.es/


Tribunal extraordinario para 5ª, 6ª e 7ª convocatoria:


Presidente: José Benito Vázquez Dorrío


Secretaria: Mª Luisa Castro Cerceda


Vocal: Josefina Garrido González


 


Presidenta suplente: Mª Mercedes Álvarez Lires


Secretario suplente: Pedro Membiela Iglesias


Vocal suplente: Manuel Vidal López


Bibliografía. Fontes de información 


Caamaño A. (Coord.) (2011). Física y Química. Complementos de formación disciplinar, Barcelona, Ed. Graó. 1.
Caamaño A. (Coord.) (2011). Didáctica de la física y la química, Barcelona, Ed. Graó.2.
Caamaño A. (Coord.) (2011).  Física y Química. Investigación, innovación y buenas prácticas, Barcelona, Ed. Graó.3.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Didáctica de la biología y geología, Barcelona, Ed. Graó.4.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Biología y Geología. Complementos de formación disciplinar, Barcelona, Ed. Graó.5.
Cañal, P. (Coord.) (2011). Biología y Geología.  Investigación, innovación y buenas prácticas, Barcelona, Ed. Graó.6.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
 
Outros comentarios
Esta materia é un complemento de formación (obrigatorio no itinerario V02M066V01 (Ciencias experimentais: Bioloxía,
Xeoloxía, Física e Química) do currículo do Mestrado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas) xeralista e práctico cuxos obxectivos esenciais son dar a coñecer as solucións que na
actualidade a innovación no aprendizaxe pode achegar ao campo das ciencias experimentais e proporcionar unha visión
panorámica das súas metodoloxías e ferramentas contemporáneas. 
Estes contidos facilitan unha base ampla de coñecementos que permite a adquisición posterior das necesarias destrezas e
habilidades teórico-prácticas relacionadas coas actuacións profesionais cun enfoque global dentro do campo do ensino da
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Bioloxía, da Xeoloxía, da Física e da Química na Educación Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato.
O desenvolvemento da materia combina actividades individuais, en pequeno grupo e en gran grupo e inclúe a realización de
tarefas relacionadas coas competencias académicas e profesionais.
Realizaranse actividades de diverso formato realizadas fora da aula como complemento das presentacións por parte do
profesor. É importante ler previamente o material proporcionado polo profesor e que está a disposición dos alumnos na
plataforma TEMA.
Levárase a cabo unha avaliación continua baseada na asistencia ás clases maxistrais e na calidade dos resultados asociados
ás tarefas propostas que se realizarán esencialmente a través da plataforma TEMA da Universidade de Vigo.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Elaboración de Unidades Didácticas 


Materia Elaboración de
Unidades
Didácticas


     


Código V02M066V01204      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Vidal López, Manuel


Profesorado Vidal López, Manuel


Correo-e mvlopez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


Páxina 2 de 6







 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CE-G4) Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a
estudiantes con diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes.


saber facer A1


(CE-G3) Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y
aptitudes intelectuales y emocionales.


saber facer A1
A2


(CE-G5) Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro,
abordar y resolver posibles problemas.


saber A3


(CE-G8) Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana. Saber estar /
ser


A26


(CE-G9) Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del
centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad, prevención
de problemas de aprendizaje y convivencia.


Saber estar /
ser


A27


(CE-G13) Conocer y aplicar recursos y estrategias de educación en el respeto y valor de la
diversidad lingüística y sus implicaciones educativas.


saber
saber facer


A25


(CE-E2) Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. saber A33


(CE-E6) Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. saber facer A37


(CE-E7) Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. saber A38


(CE-E9) Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.


saber facer A40


(CE-E10) Conocer estrategias y procedimientos de evaluación y entender la evaluación
como un procedimiento de regulación del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.


saber
saber facer


A41
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(CE-E11) Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la
especialización cursada.


saber
saber facer


A42


(CE-E13) Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias
de la especialización y plantear alternativas y soluciones.


saber
saber facer


A44


(CE-P1) Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber facer A46


(CE-P2) Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber
saber facer


A47


(CE-P3) Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima
que facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer A48


(CE-P4) Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a
partir de la reflexión sobre la práctica.


saber facer A49


(CT-1) Utilizar bibliografía y herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos generales
y específicos, incluyendo el acceso por Internet.


saber facer B1


(CT-2) Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma
de decisiones.


saber facer B2


(CT-3) Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios saber facer B3


Contidos 


Tema  


(*)Diseño de unidades didácticas: referentes
básicos, tipos.
Elementos constituyentes de una unidad
didáctica.
Selección y secuenciación de objetivos y
competencias básicas.
Secuenciación de contenidos
Metodología de la enseñanza.
Diseño de actividades de aprendizaje.
Utilización de medios TICs para el apoyo de las
unidades didácticas.
Evaluación.
Atención a la diversidad


• Diseño de unidades didácticas: referentes
básicos, tipos.
• Elementos constituyentes de una unidad
didáctica.
• Selección y secuenciación de objetivos y
competencias básicas.
• Secuenciación de contenidos
• Metodología de la enseñanza.
• Diseño de actividades de aprendizaje.
• Utilización de medios TICs para el apoyo de las
unidades didácticas.
• Atención a la diversidad
• Evaluación.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos tutelados 40 0 0 30 70


Presentacións/exposicións 10 0 0 35 45


Sesión maxistral 5 0 0 0 5


Informes/memorias de
prácticas


0 0 0 30 30


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en pequeno grupo deseña e elabora unha unidade didáctica
segundo as directrices do profesor. Establécense periodicamente sesións de *tutoría, tanto na aula
como vía correo electrónico para liquidar calquera dúbida posible e tamén para supervisar o
avance do traballo realizado polos alumnos. 


Presentacións/exposicións As dúas últimas sesións da materia dedicaranse ás exposicións das diferentes unidades didácticas
elaboradas. Ademais, ao final de cada delas, realizarase unha valoración por parte de alumnos e
profesor da estrutura, contidos, actividades expostas, metodoloxía,… así como da propia defensa
da unidade didáctica exposta. 


Sesión maxistral Exposición por parte *do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e
directrices para o deseño e elaboración de unidades didácticas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos
tutelados


Nas diferentes sesións de *tutoría expostas periodicamente, tanto na aula como vía correo electrónico,
realizarase unha atención personalizada a cada alumno/grupo responsable de cada unidade didáctica
exposta.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións CRITERIOS AVALIACIÓN
&*lt;*br&*gt;Claridade e precisión da exposición.
&*lt;*br&*gt;Corrección lingüística e uso adecuado do vocabulario
&*lt;*br&*gt;Orixinalidade, organización e calidade do contido
&*lt;*br&*gt;Adecuación da presentación ao contido do informe escrito. 
&*lt;*br&*gt;Uso adecuado dos recursos informáticos.
&*lt;*br&*gt; 


40


Informes/memorias de prácticas - Boa *estructuración das partes da Ou.D.
&*lt;*br&*gt;- Obxectivos e competencias adecuados ás actividades expostas.
&*lt;*br&*gt;- Orixinalidade, desenvolvemento e interese das actividades
propostas. 
&*lt;*br&*gt;- Criterios de avaliación relacionados con obxectivos propostos
&*lt;*br&*gt;- Claridade de expresión e corrección lingüística
&*lt;*br&*gt;- Uso adecuado da bibliografía
&*lt;*br&*gt; 


60


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
Cantón, *I. e M. Piñeiro (*Coords) (2011).- Deseño e
desenvolvemento do *curriculum. Alianza Editorial, S.A. Madrid.
Decreto 133/2007, *do 5 de *xullo, polo que se regulan
*as *ensinanzas dá educación secundaria *obrigatoria *na *Comunidade
Autónoma de Galicia.
Decreto 126/2008, *do 19 de *xuño, polo que se establece
a ordenación e ou currículo de *bacharelato *na *Comunidade Autónoma de Galicia..
*Encabo de Lucas, *J.A. (2008).- Ciencias da
Natureza. Programación didáctica de 2º ESO. Bioloxía e Xeoloxía. Editorial
*CEP.
Xixón Porta, *J. e *J.A. *Binaburo *Iturbide (2007).-
Como *elaboar unidades didácticas en Ensino secundario. Fundación *Ecoem.
González Manjón, D.; Lara, *J.A. e *J.*G. Vidal
(2005).- Guía para elaborar programacións e unidades didácticas en Educación
Secundaria. Editorial *EOS.
Medina *Rivilla, A.; Sevillano García, *M.*L. e *M.*C.
Domingo Garrido (2006).- Elaboración de unidades didácticas (DVD). UNED.
UNIVERSIDADE Nacional De Educación a distancia .
Molina *Soldán, E.M. (2006). Material básico para
a elaboración de unidades didácticas en Educación Secundaria. Revista Dixital
Investigación e Educación 26 (3): 1-10.
*Suances García, *L. (2009). Programación didáctica
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de Primeiro de Bacharelato. Bioloxía e Xeoloxía. Editorial *CEP.
*Suances García, *L. (2009). Programación
didáctica de Primeiro de Bacharelato. Bioloxía e Xeoloxía. Editorial *CEP.


Recomendacións 
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Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria 


Materia Didáctica das
Ciencias
Experimentais na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V01203      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Serralle Marzoa, Jose Francisco


Profesorado Pérez Rodríguez, Uxío
Serralle Marzoa, Jose Francisco


Correo-e jfserralle@uvigo.es


Web   
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Descrición
xeral


A ciencia forma parte da cultura e caracteriza, en gran medida, a sociedade na que vivimos. O alumnado de
Educación Secundaria debe aprender as posibilidades de intervención no medio de maneira que se favoreza
a sostibilidade das formas de vida e do medio ambiente a través dun achegamento ao mundo físico e natural
e dunha interrelación coas outras áreas de coñecemento.


Trátase dun enfoque interdisciplinar de utilización da ciencia para formar á cidadanía. O alumnado deste
master, futuro persoal docente, debe promover unha educación científica que axude a pensar, a comunicarse,
a facer e a autorregularse, tendo como referente o establecido no currículo de Educación Secundaria da
Consellería de Educación da Xunta de Galicia.


A práctica docente e as liñas de investigación didáctica, neste campo, deben contemplar metodoloxías e
construcións conceptuais, procedementais e actitudinais, sempre en interacción e co horizonte do
desenvolvemento das competencias básicas, relativas a problemas globais de actualidade tales como os
referidos medio ambiente e ao desenvolvemento sostible.


Deste modo, partindo das metodoloxías propias da didáctica das ciencias, pódense utilizar os enfoques C-T-S,
os da construción do coñecemento arredor de problemas globais, os de alfabetización científica e técnica da
cidadanía, ou os da Educación en Ciencia Global: Débese incluír o tratamento da transversalidade, prestando
especial atención á igualdade entre homes e mulleres, dentro dun modelo integrador.


Neste curso continuarase coa experimentación do Proxecto de Innovación: "DESEÑO E IMPLANTACIÓN DE
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN EN GRAOS E POSGRAOS A TRAVÉS DA PLATAFORMA
TEMA: CUESTIONARIOS KPSI, RÚBRICAS E MAPAS CONCEPTUAIS EN FORMATO DIXITAL", consistente en: 
Neste marco proponse o deseño e implantación de procedementos que inciden no proceso de aprendizaxe
(avaliación formativa e formadora, na que o alumnado é corresponsable) a través dos seguintes
instrumentos: Cuestionarios ou formularios Knowledge and Prior Study Inventory (KPSI), Rúbricas ou matrices
de valoración e Mapas Conceptuais. Todos eles están inseridos na combinación entre o traballo cooperativo e
o individual, pois se ben os procesos de aprendizaxe teñen lugar socialmente, a aprendizaxe é individual. No
caso dos Mapas Conceptuais tamén se utilizan como probas de execución ou realización. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 
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 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 
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 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender e aplicar as finalidades da educación científica na educación secundaria,
distinguindo entre a ciencia das comunidades científicas e a ciencias escolar.


saber A1
A2
A5
A13
A14
A17
A19
A23
A24
B1


Manexar recursos didácticos para a elaboración de programacións e proxectos. saber
saber facer


A3
A4
A7
A21
A22
A27
A37
A38
A44
B1
B3


Interpretar, formular e representar fenómenos do medio, segundo a metodoloxía científica
axeitada.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A8
A9
A10
A18
A28
A32
A34
B2
B3


Adquirir unha formación docente en técnicas de traballo intelectual no manexo das fontes
básicas da materia, familiarizarse cos sistemas de organización bibliográfica e informativa
e potenciar o desenvolvemento das capacidades de expresión oral e escrita para o ensino.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A12
A31
A35
A39
A40
A47
B1
B2
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Deseñar e avaliar actividades experimentais, coa utilización de equipamento didáctico das
aulas - laboratorio nos institutos de educación secundaria e nas saídas ao contorno.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A19
A20
A33
A41
A42
A43
A45
A46
A49
B2
B3


Integrar as tecnoloxías da información e da comunicación na ensinanza das ciencias. saber
saber facer


A3
A4
A7
A21
A31
A34
A35
A38
A40
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


A Didáctica das Ciencias Experimentais na
Educación Secundaria.


A alfabetización científica e a aproximación ao coñecemento científico.
A comprensividade nas ciencias experimentais. 


Educación científica e lexislación educativa. O currículo. As programacións. As unidades didácticas. Os proxectos.
Estilos cognitivos e de aprendizaxe. A competencias básica. 


Metodoloxías, estratexias e recursos para o
ensino das ciencias da natureza. 


O paradigma de observación, as ideas previas e as concepcións
alternativas.
Actividades experimentais, demostracións, simulacións.
Medios, recursos e equipamentos didácticos nas aulas - laboratorio. 


Autorregulación das aprendizaxes na educación
científica: procedementos e instrumentos de
avaliación. 


A resolución de situacións - problema pechados e abertos. Traballos
individuais e grupais. Análise dos resultados da ensinanza e da
aprendizaxe. Medidas cualitativas e cuantitativas: cualificación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 4 8 12


Seminarios 5 20 25


Obradoiros 4 8 12


Estudo de casos/análises de situacións 4 16 20


Presentacións/exposicións 1 10 11


Debates 1 10 11


Traballos de aula 2 4 6


Prácticas de laboratorio 2 4 6


Prácticas en aulas de informática 2 6 8


Traballos tutelados 1 15 16


Resolución de problemas e/ou exercicios 1 7 8


Actividades introdutorias 1 1 2


Probas de resposta longa, de desenvolvemento 1 5 6


Informes/memorias de prácticas 1 6 7


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición
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Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. O alumnado
tomará notas de aula e fará o desenvolvemento destes contidos ampliando aqueles aspectos máis
significativos. 


Seminarios Actividades de aula, enfocadas ao traballo en pequeno grupo, sobre un tema específico, que
permiten afondar ou complementar os contidos da materia formulados nas sesións maxistrais.
Serán empregados como complemento ás clases teóricas para propiciar o traballo colaborativo en
equipo. 


Obradoiros Actividades experimentais enfocadas á adquisición de coñecementos e habilidades manipulativas e
instrumentais sobre o equipamento e os recursos didácticos das aulas - laboratorio en educación
secundaria. O alumnado, coa asistencia específica por parte do profesor, formulará e desenvoverá,
individuailmente ou en pequeno grupo, as experiencias prácticas propostas. 


Estudo de casos/análises
de situacións


O profesor forumlara unha situación - problema da docencia práctica real na aula, e o alumnado, a
partir da súa análise,tratará de interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos,
reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos
de solución. 


Presentacións/exposicións O alumnado, individualmente ou en pequeno grupo, fara a exposición ante o grupo - clase dun
tema sobre a temática da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto. 


Debates Charla aberta entre os membros do gran grupo - clase, coa participación de todos e cada un das
persoas alumnas, sobre un tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun
proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral. 


Traballos de aula Cada alumna e cada alumno desenvolve exercicios ou proxectos, na aula, baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas
do estudante. 


Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación docente dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa didáctica da materia obxecto de estudo.
Desenvolveranse na aula - laboratorio docente, con equipamento didáctico especializado. 


Prácticas en aulas de
informática


O alumnado, mediante o emprego dos seus ordenadores portátiles ou, de selo caso, cos equipos de
apoio da aula - laboratorio resolverá actividades de aplicación docente da coñecementos a
situacións de aula concretas, e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais
relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas mediante visulaizacións infográficas e
simulacións interactivas con software educativo. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual, elaborará un documento sobre a temática da materia ou
prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a procura e recollida
de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a toma de contacto e a reunir información sobre o alumnado; así como a
presentar a materia. O alumnado responderá a cuestionarios sobre cognicións previas sobre os
contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Actividades introdutorias Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación.


Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación. 
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Informes/memorias de
prácticas


Atención presencial: durante o descanso de 15 minutos entre os bloques das sesións lectivas
1-2 e das sesións 3-4.


Atención telefónica: no Departamento 226 da Facultade de Ciencias da Educación e do
Deporte no Campus de Pontevedra (Tlf.: 986-801-726).


Atención telemática asicrónica: mediante a mensaxería interna da plataforma de
teleformación da aula virtual en FITIC.


Atención telemática sincrónica: mediante o chat da aula virtual do master en FAITIC e
mediante video-conferencia en rede segundo ferramentas que manexe a persoa alumna
(Skype)


A partir das actividades introdutorias, como avaliación inicial e autorecoñecemento das
carencias individuais, cada persoa alumna individualmente formulará un plan de cualificación
que consensuará co profesor, cara a propiciar a autoresponsabilidade na súa formación.


O informe - memoria de prácticas, na súa redacción gradual como avaliación sumativa, incluirá
unha rúbrica, contra a que cada alumna e cada alumno fará a súa avaliación e proposta de
cualificación.


Como avaliación final cada persoa alumna realizara unha proba de resposta longa e
desenvolvemento, da que fará unha proposta de cualificación. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias A análise das probas iniciais propias, por cada persoa alumna e a súa avaliación
fundamentada. 


10


Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


Todas as persoas alumnas realizarán individualmente unha proba escrita con
preguntas abertas, na que deben desenvolver, relacionar, organizar e presentar
os coñecementos que teñen sobre a materia con respostas extensas; cara a
avaliar as competencias adquiridas que inclúen preguntas abertas sobre un
tema. 


50


Informes/memorias de
prácticas


A presentación dun caderno de aula, a xeito de informe - memoria co rexistro e
a análise de todas actividades realizadas ao longo do desenvolvemento da
materia. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Criterios principais de cualificación.


Estruturación coidada dos textos producidos e dos discursos formulados.


Pertinencia das actividades prácticas e das investigacións propostas e a súa aplicabilidade na aula-laboratorio, segundo a
etapa – curso destinada.


Estruturación comprensiva dos coñecementos da materia e das competencias da etapa educativa, relacionándoa coa futura
práctica docente.


Formación en técnicas de traballo intelectual e de habilidades experimentais que permitan manexar axeitadamente os
recursos y equipamentos didácticos das aulas-laboratorios dos centros educativos de secundaria.


O coñecemento de metodoloxía para a ensinanza das ciencias experimentais


Situacións singulares.


Aquelas persoas alumnas que non poidan asistir ás clases presencias, e teñan disculpa xustificada pola dirección do
mestrado, debrerán realiizar as seguintes accións:


1º)- Realizar un traballo de investigación sobre algúns dos ámbitos temáticos da materia, segundo proposta consensuada co
profesor, o que suporá o 50% da cualificación.
2º)- Realizar a proba presencial de resposta a prob a de resposta longa, de desenvolvemento; que representará o 50% da
cualificación.


Bibliografía. Fontes de información 


AGULAR, T (1999). Alfabetización científica y educación para la ciudadanía. Editorial Narcea. Madrid.
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Compostela: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia.


BELLOCH, M. (1984). Por un aprendizaje constructivista de las ciencias. Editorial Visor Libros. Madrid.


COLL, C. (1990). Aprendizaje escolar y construcción del conocimiento. Ediciones Paidós. Barcelona.


DUSCHL, R. A. (1997). Renovar la enseñanza de las ciencias. Editorial Narcea. Madrid.


GÓMEZ, I.; JORBA, J. y PRAT, A. (2000). Hablar y escribir para aprender: uso de la lengua en situación de
enseñanza-aprendizaje desde las áreas curriculares. Madrid: Síntesis.
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ONTORIA, A. y otros (1992). Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Editorial Narcea. Madrid.
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OSBORNE, R. Y FREYBERG, P (1991). El aprendizaje de las ciencias. Editorial Narcea. Madrid.


PERALES, F. J. y CAÑAL, P. (Dirs.), Didáctica de las Ciencias Experimentales. Marfil. Alcoy.


POZO, J. I. (1987). Aprendizaje de la ciencia y pensamiento causal. Editorial Visor Libros. Madrid.


PUJOL, R. M. (2007). Didáctica de las ciencias en la educación primaria. Madrid: Síntesis.
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SHAYER, M. Y ADEY, P. (1986) La ciencia de enseñar ciencias. Desarrollo cognoscitivo y exigencias del curículo. Editorial
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Revista Enseñanza de las Ciencias (UAB).


Recomendacións 


 
Outros comentarios
O alumnado deberá explorar as direccións webs dos organismos oficias con competencias en educacación.


Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/web/normativa


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España:
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/profesorado.html


Unión Europea: http://europa.eu/pol/educ/index_es.htm
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A12
A42


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación da acción investigadora ou
innovadora 


Planificación da acción investigadora ou innovadora 


Investigación-acción Investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40
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Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 
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Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
<br>12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información
sobre as experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 
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Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A12
A42


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación da acción investigadora ou
innovadora 


Planificación da acción investigadora ou innovadora 


Investigación-acción Investigación-acción 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40
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Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 
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Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
<br>12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información
sobre as experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 
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Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V01301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


Páxina 2 de 4







 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201
As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01202
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V01401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Bioloxía-Xeoloxía;
Física e Química


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V01102
Didáctica das Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01203
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V01103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V01206
Elaboración de Unidades Didácticas/V02M066V01204
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V01205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V01201
As Ciencias Experimentais na Educación Secundaria/V02M066V01202
Orientación e Función Titorial/V02M066V01101
Prácticas Externas/V02M066V01301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V01104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V02101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todooalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisdarealización e entrega de tarefas ponderables.- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán
comunicados na clase no momento oportuno. Énecesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostosanteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames
oficiais)sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos
ecompetencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto igual ou
máis potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación cos
niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.
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Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución.


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presenta os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudos de caso e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolver. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recogida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
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Interuniversitaria/Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V02102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@vigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber
saber facer


A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes
Atención personalizada
Descrición
Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre
contidos e actividades da
materia
Avaliación 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V02103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Vigo): Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber
saber facer


A2
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber facer A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33
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Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.


•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados
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•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica.
Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos
principios implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla
consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”.
O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.
Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 
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 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 
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 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero 


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 


O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 


Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 
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Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


Traballos de aula 8 24 32


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos programados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres. Para obter unha avaliación positiva cómpre
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares. O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame. 
O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente.
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Materia Didáctica da
Tecnoloxía e
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Educación
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Código V02M066V02211      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Otero Gutiérrez, Luis


Profesorado Otero Gutiérrez, Luis


Correo-e luisotero@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos básicos que describen e explican a práctica docente saber A2
A44


Analizar os modelos didácticos existentes desenvolvendo criterios persoais sobre os
diferentes modelos


saber facer A36
A42
B1


Abordar e aplicar as metodoloxías didácticas máis apropiadas en cada momento saber facer A37
A38
A42


Ser quen de elaborar actividades de ensinanza-aprendizaxe de acordo cos obxectivos e
criterios de avaliación propostos


saber facer A35
A45
A46


Ser quen de elaborar un modelo de avaliación para unha unidade didáctica. saber facer A39
A41
A45
A46


Ser quen de atopar, seleccionar e transformar recursos didácticos de diferente tipo saber facer A37
A38
B1
B3
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Elaborar actividades e tarefas de profesor e alumnado saber facer A37
A38
A45
B3


Coñecer a normativa sobre a organización dos departamentos. saber A13


Utilizar e valorar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados saber facer
Saber estar / ser


A40
B1
B3


Contidos 


Tema  


-Tecnología, ciencia y técnica, Historia de la
enseñanza de la tecnología, razones para la
introducción de la tecnología en el currículo de
secundaria.


-O curriculo: analise de obxectivos e
competencias


-Ensinanza e aprendizaxe: cómo se aprende.


-Actividades de ensinanza aprendizaxe.
Secuencias.


-Metodoloxía .Métodos didácticos.


-O método de proxectos como elemento
integrador.


-A programación didáctica, elaboración de
unidades didácticas.


-A avaliación en tecnoloxía: avaliación inicial,
técnicas e instrumentos de avaliación, avaliación
procesual e formativa, avaliación final.


-O profesor como investigador.


-A organización do departamento.


- Actualización de coñecementos e calidade de
ensinanza.
.. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 8 0 8


Sesión maxistral 10 0 10


Resolución de problemas e/ou exercicios 12 0 12


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Presentación de temas e traballos realizados seguidos ou precedidos de debate en pequeno ou
gran grupo 


Sesión maxistral Introducción ao cargo do profesorado do marco conceptual con propostas de debate sobre
supostos de situación de aula 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Elaboración de propostas de planificación, material e recursos para resolver diferentes problemas
da práctica docente. Os traballos poden adoptar diferentes formas: traballos escritos, publicacións
na rede ou presentacións. 


Atención personalizada 
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 Descrición


Resolución de problemas e/ou
exercicios O alumnado disporá dunha conta conta de correo a donde pode dirixirse para


consultar calquera dúbida e , eventualmente, concertar un contacto co profesor.


Presentacións/exposicións
O alumnado disporá dunha conta conta de correo a donde pode dirixirse para
consultar calquera dúbida e , eventualmente, concertar un contacto co profesor.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliaremos unha selección dos traballos escritos e ou publicados na rede
tendo en conta a búsqueda previa de información, a organización dos
contidos e o emprego de recursos multimedia 


40


Presentacións/exposicións Empregando unha rúbrica avaliaremos dúas presentacións (Unha de
grupo e outra individual) valorando a organización de contidos, a
claridade conceptual e o emprego de recursos multimedia
Mediante un formulario de autoavaliación valorarase o traballo en grupo 


40


Sesión maxistral Mediante un rexistro periódico valoraremos a participación nas actividade
de aula. 


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que teña que acudiir aos exames escritos por non reunir os requisitos de participacón e entrega de traballos
realizará unha proba que constará de unha parte escrita e unha breve intervención oral sobre os contidos da materia 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.●


De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008). Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y●


Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill●


Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria●


Lexislación do Bacharelato de Galicia●


Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest●


Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira●


Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira●


Electrotécnia Peter Bastión y otros. Akal●


Programación por competencias. Jesús Cabrerizo, Julia Rubio Roldán, Santiago Castillo Arredondo. Pearson●


DIDACTICA DE LA TECNOLOGÍA. David Cervera (coord). Ed. GRAÓ. 2010●


TECNOLOGÍA Investigación, innovación y buneas prácticas. David Cervera (coord) Ed. GRAÓ 2010●


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177●


Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178●


Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511●


Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454●


Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496●


Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907●


Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Qurriculum. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094●


Revista Complutense de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466





Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria 


Materia Tecnoloxía e
Informática para
o Profesorado de
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V02208      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OP 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Otero Gutiérrez, Luis


Profesorado Otero Gutiérrez, Luis
Pérez Rivadulla, José Antonio


Correo-e luisotero@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer as bases conceptuais e procedimentais dos curriculos s das materias englobadas
en Tecnoloxía e Informática


saber A32
A33
A35
B1


Manexar recursos de todo tipo para acceder a información e coñecementos actualizados
sobre as materias da especialidade


saber facer A4
A34
A35
A38
B1


Desenvolver unha actitude crítica fronte aos desenvolvementos curriculares elaborando
criterios persoais de valoración dos aspectos conceptuais, procedimentais e actitudinais


Saber estar /
ser


A28
A35
A43
A44
B3


Contidos 


Tema  
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1. Análise do currículo e recursos para a
aprendizaxe.
2. Materiais de uso técnico. Estruturas.
3. Máquinas e mecanismos. Electricidade e
electrónica.
4. Control automático e robótica. Neumática e
hidráulica.
5. Sistemas de comunicación: telefonía, radio e
TV
6. Tecnoloxía e sociedade
7. Manexo de simuladores: eléctricos,
electrónicos, mecánicos e neumáticos.
8. Hardware e sistemas operativos. Internet e
redes informáticas.
9. Seguridade cos equipos informáticos 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas en aulas de informática 5 25 30


Traballos tutelados 3 6 9


Presentacións/exposicións 5 30 35


Sesión maxistral 12 23 35


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas en aulas de
informática


Selección, manexo e avaliación de aplicacións de simulación relacionados cos temas da materia 


Traballos tutelados Realización de traballos fundamentalmente escritos: revisións bibliográficas, resumos , esquemas,
etc


Presentacións/exposicións Presentación de ponencias indiviudal ou en pequeno grupo con utilización de recursos multimedia 


Sesión maxistral Exposición a cargo do profesorado con propostas de debate e realización de actividades 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada farase fundamentalmente:
- ao longo das sesións presenciais sempre que sexa posible
- mediante a concertación de reunións individuais ou de pequeno grupo
- mediante comunicacións via correo electrónico ou outros medios telemáticos a concertar


Presentacións/exposicións A atención personalizada farase fundamentalmente:
- ao longo das sesións presenciais sempre que sexa posible
- mediante a concertación de reunións individuais ou de pequeno grupo
- mediante comunicacións via correo electrónico ou outros medios telemáticos a concertar


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Mediante un rexistro valoraremos a participación nos debates e outras
actividades 


15


Prácticas en aulas de informática mediante un traballo escrito ou publicado valoraremos a o coñecemento dos
simualdores e os criterios de selección 


25


Traballos tutelados Mediante un traballos escrito valoraremos a capacidad para estructurar
contidos das materias da especialidade 


30


Presentacións/exposicións Valoraremos neste apartado o manexo da expresión oral, os recursos
multimedia e a actitude fronte a comunicación 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a duas sesións.
- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.
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- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Bibliografía. Fontes de información 


O profesor facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das


actividades e traballos da materia. Na plataforma Faitic poderanse consultar diversos materias e axudas para o


desenvolvemento da aprendizaxe.


Ao longo do curso indicaranse materiais complementarios recomendados para a preparación da materia: libros, revistas e


páxinas web de libre acceso, etc.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


· Silva, F. (2005) Tecnología Industrial I. Madrid: McGraw-Hill.


· Val S., González J., Ibañez J., Huertas J.L., Torres S.. (2005). Tecnología Industrial II. Madrid: McGraw-Hill.


· Guash Vallcorba M.,.Borrego Roncal M, Jordan Arias J.. Electrotecnia. (2008). Madrid: McGraw-Hill.


· Vejo P.. Tecnología. (2006). Madrid: McGraw-Hill.


· García P., Ferro M., Ali I. (2008). Tecnología de la Información y la Comunicación. Madrid: Anaya


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


· Barón M. (2004) Enseñar y aprender tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


· Marpegán C.M., Mandón M.J., Pintos J.C. (2009). El placer de enseñar tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


· Abad J.J. (1997) Ciencia, tecnología y sociedad. Madrid: McGrawHill.


· Vazquez Alonso A. (2010) Didáctica de la Tecnología. Madrid. Síntesis


PAGINAS WEB


· Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad. http://www.revistacts.net/


· Recursos para las áreas de Tecnología ESO, Tecnología Industrial y Electrotecnia: http://www.areatecnologia.com/


· Fundación española para la Ciencia y Tecnología: http://www.fecyt.es/


· En los resúmenes de cada uno de los temas tratados en el programa (en Faitic), se incluyen una relación de páginas


web con contenidos relativos a dichos temas.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía 


Materia Organización da
Aula-Obradoiro
de Tecnoloxía


     


Código V02M066V02212      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rivadulla, José Antonio


Profesorado Pérez Rivadulla, José Antonio


Correo-e japriva@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


A materia de "Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía" plantéxase, neste master, como un
complemento específico de formación do futuro profesorado na área de Tecnoloxía da ESO, Tecnoloxía
Industrial, Electrotecnía e informática, que, proveniente de distintos ámbitos científicos e tecnolóxicos, deben
coñecer unha ampla variedade de contidos que se cursan nos respectivos ensinos da Educación Secundaria
e
Bacharelato, coa idea de potenciar nos futuros docentes as competencias necesarias para o
desenvolvemento da súa labor docente, e así ser capaces de deseñar e programar actividades e proxectos
propias desta materia. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contextualizar o currículo que se imparta no centro docente. 
saber
saber facer


A1
A5
A13
A19
A24
A29
A32
A35
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2. Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto en equipo como individuais adaptadas
a a diversidade do alumnado.


saber
saber facer


A2
A6
A8
A19
A21
A22
A25
A27
A31
A35
A36
A37
A38
A41
A42
A45
B1
B2


3. Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención a equidade, educación
emocional e valores.


saber
saber facer


A3
A7
A9
A19
A20
A21
A26
A27
A28
A39


4. Adquirir estratexias para estimular o esforzo do alumnado e promover a súa capacidade para
aprender a aprender.


saber A2
A8
A12
A16
A17
A18
A19
A20
B3


5. Deseñar e realizar actividades formais e non formais que fagan do centro un lugar de
participación e cultura.


saber
saber facer


A3
A10
A11
A14
A16
A25
A30
A32
A39
B3


6. Elaborar actividades de formación aplicando diferentes metodoloxías. saber facer A2
A3
A4
A6
A10
A16
A21
A27
A38
A42
B1


7. Valorar a importancia dos orzamentos e aproveitamento dos recursos dipoñibles no
departamento.


saber A13
A17
A25
A31
A38
B2
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8. Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados. saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A25
A31
A35
A36
A37
A38
A40
A42
B1
B2
B3


9. Transmitir con precisión os coñecementos e ideas sobre o proceso de avalición
contemplando cada un dos seus aspectos.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A12
A15
A41
A45
B3


Contidos 


Tema  


1.- Recursos propios da aula taller 1.1. Normas de funcionamento: orden, seguridade e limpeza.
1.2. Aproveitamento do material.
1.3. Manexo correcto das ferramentas e útiles propios do taller. 


2.- Equipamentos específicos da área de
tecnoloxía.


2.1. Biblioteca de apoio
2.2. Equipamento informático e medios audiovisuais
2.3. Equipamentos eléctrico-electrónico
2.4. Equipamento mecánico
2.5. Manexo e uso das ferramentas
2.6. Utilización correcta dos medios de medida 


3.- Planificación e distribución dos espazos
operativos da aula taller.


3.1. Distribución da aula para a realización de traballos individuais.
3.2. Distribución da aula para a realización traballos en equipo.
3.3. Manexo dos medios audiovisuais e informáticos. 


4.- Desenvolvemento do traballo na aula taller 4.1. Planificación,e desenvolvemento de actividades utilizando o método e
observación.
4.2. Planificación e desenvolvemento de proxectos.
4.3. Interacción entre os diferentes bloques de contidos. 


5.- Uso e mantemento da ferramenta en función
do seu manexo( manual,automático) e a súa
constitucións(mecánica, eléctrica, pneumática
etc).


5.1. Manexo das diferentes ferramentas.
5.2. Medidas de seguridade a nivel individual e colectivo. 


6.- Uso mantemento dos equipos de medición,
control e informáticos.


6.1. Uso correcto dos equipos de medición. 
6.2. Instrumentos de medida.
6.3. Procesos de medida.
6.4. Rexistro sistemático das medidas obtidas.
6.5. Interpretación dos resultados.
6.6. Cálculo de magnitudes básicas.
6.7. Uso de escalas, a lectura e interpretación de gráficos.
6.8. Comparación entre resultados obtidos por cálculo. 


7.- Medidas e seguimento da seguridade e
hixiene no traballo .


7.1. Medidas de seguridade na utilización das ferramentas de traballo.
7.2. Utilización dos medios de protección.
7.3. Repercusión ambiental da actividade tecnolóxica.
7.4. Fomento de actitudes responsables de consumo racional. 
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8.- Planificación e desenvolvemento de
habilidades e técnicas de traballo. 


8.1. Elaboración de documentación para o desenvolvemento de
actividades propias da aula taller de Tecnoloxía.
8.2. Propostas e avaliación.
8.3. O traballo manual como factor de desenvolvemento persoal do
alumno.
8.4. Métodos de traballo na aula-taller. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Prácticas de laboratorio 20 0 3 60 80


Presentacións/exposicións 7 0 4 28 35


Sesión maxistral 3 0 2 6 9


Traballos e proxectos 0 0 0 15 15


Observación sistemática 0 0 0 1 1


Resolución de problemas
e/ou exercicios


0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas de laboratorio Desenvolvemento de proxectos técnicos relacionados cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual das memorias técnicas dos proyectos realizados. 


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.


Prácticas de laboratorio A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc.
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Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Observación sistemática A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Resolución de problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización individual: Ao final das clases.
- Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,etc. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas de laboratorio - Asistencia regular a clase.
- Puntualidade.
- Axustase a temporalidade prevista.
- Utilización da terminoloxía axeitada
- Aplicación de ferramentas TIC
- Manexo de técnicas e métodos da especialidade.
- Tratamento e profundidade dos contidos teóricos aplicados a
práctica.
- Emprego axeitado de termos relacionados coa materia.
- Entrega en prazo das actividades.
- Traballo en equipo
- Contempla as normas de seguridade
- Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller
- Organización, división do traballo.
Cualificación de 1 a 5. 


50


Presentacións/exposicións - Exposición de forma ordenada
- Orixinalidade nas presentación
- Aplicación de ferramentas TIC
- Manexo de técnicas innovadoras
- Utilización da terminoloxía axeitada.
- Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Traballos e proxectos - Estructura interna do documento.
- Tratamento dos contidos.
- Emprego axeitado de termos técnicos. 
- Orixinalidade.
- Presentación.
- Entrega en prazo das actividades.
- Traballo en equipo.
- Contempla as normas de seguridade.
- Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller.
- Traballos e memorias presentados das actividades propostas.
Cualificación de 1 a 5. 


30


Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de propostas teóricas relacionadas cos contidos da
materia. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria
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-
Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a
asistencia a clase e a realización do traballo para a avaliación
continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido
faltar ata 20% das sesións presenciais. 


-
Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán
comunicados polas profesoras na clase e é necesario cumprilos para
ser cualificados na avaliación continua.


-
O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá
unha proba escrita na data que marque o calendario do mestrado para
os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba
escrita suporá o 100% da puntuación e terá preguntas
de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da
materia. 


Bibliografía. Fontes de información 


Carrasco, J. B., Una didáctica para hoy., Madrid, 2004


Martín-Moreno, Organización y dirección de centros educativos, Madrid, 2010


Sevillano, M. L., Didáctica en el siglo XXI, Madrid, 2005


Consellería de Educación e Ordenación Universitaría, Lexistación da educación secundaria e obrigatoria., , 


Consellería de Educación e Ordenación Universitaría , Lexislación do Bacharelato de Galicia, , 


José A. Fidalgo y otros , Tecnología industrial, Everest, 


J. Campos, I. Doñate y otros. , Electrónica analóxica, Rodeira, 


M. Bencini, I. Doñate y otros. , Electrónica dixital básica, Rodeira, 


Peter Bastión y otros. , Electrotécnia, Akal, 


Mª Julia Roldán Arredondo y otros. , Programación por competencias, formación y práctica. , Pearson, 


Antonio Domínguez y otros. , Problemas y cuestiones de tecnología industrial., Averroes, 


Aula Abierta., http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177, , 


Aula de Innovación Educativa. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178, , 


Contextos Educativos. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328, , 


Cuadernos de Pedagogía. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378, , 


Escuela Abierta. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511, , 


Educación XX1. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454, , 


Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica., http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496, , 


Estudios Sobre Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907, , 


Praxis Educativa. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117, , 


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066, , 


Qurriculum. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094, , 


Revista Complutense de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127, , 


Revista de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159, , 


Revista Iberoamerica de Educación. , http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466, , 


Revista REEA , http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm, , 


Banco de imaxes e sons do MEC., http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/, , 


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria, http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/, , 


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria.,
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA, , 


, http://www.tecnologiafacil.net/news.php, , 


, http://www.areatecnologia.com/, , 


, http://www.portaleso.com/, , 


Espazo Abalar: , https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/, , 
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O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais 


Materia Deseño de
Investigacións e
Propostas
Innovadoras en
Ciencias
Experimentais


     


Código V02M066V02206      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fernández, Pio Manuel


Profesorado González Fernández, Pio Manuel
Serra Rodríguez, Julia Asunción
Yebra Ferro, Miguel Ángel


Correo-e pglez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente
correspondente.


saber A1


Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos.


saber A2


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A3


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas
á diversidade dos estudantes.


saber facer A6


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber facer A8


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar
de participación e cultura na contorna no que está situado.


saber facer A10
A12


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas
educativas novas ou pouco coñecidos.


saber facer A18
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Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber facer A42


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos,
incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber B3


Contidos 


Tema  


1. Análise crítica do desempeño da docencia e
das boas prácticas. Papel do profesor de ciencias
experimentais. Profesor investigador en acción. 


1. Análise crítica do desempeño da docencia e das boas prácticas. Papel
do profesor de ciencias experimentais. Profesor investigador en acción. 


2. Avaliación dos procesos educativos en ciencias
experimentais: metodoloxía e técnicas básicas. 


2. Avaliación dos procesos educativos en ciencias experimentais:
metodoloxía e técnicas básicas. 


3. Identificación de problemas relativos á
ensinanza e aprendizaxe das ciencias
experimentais. 


3. Identificación de problemas relativos á ensinanza e aprendizaxe das
ciencias experimentais. 


4. Deseño, desenvolvemento e avaliación de
investigacións para resolver problemas de
aprendizaxe das
ciencias experimentais.


4. Deseño, desenvolvemento e avaliación de investigacións para resolver
problemas de aprendizaxe das
ciencias experimentais.


5. Investigación, innovación e as boas prácticas. 5. Investigación, innovación e as boas prácticas. 


6. O profesor innovador en ciencias
experimentais. 


6. O profesor innovador en ciencias experimentais. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


5 0 2 10 15


Estudo de
casos/análises
de situacións


5 0 6 30 35


Traballos de
aula


5 0 4 20 25


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Exposición de temas pertinentes a ensinanza das ciencias experimentais facendo
fincapé nas actividades innovadoras 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise e desenvolvemento de traballos para estudantes de secundaria 


Traballos de aula Traballos de investigación orientados a secundaria e bacharelato.
Proxectos innovadores


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Exposición de temas pertinentes a ensinanza das ciencias
experimentais facendo
fincapé nas actividades innovadoras 


40


Traballos de aula Deseño de investigacións e innovacións para secundaria e bacharelato.
Preparación de


probas e enquisas orientadas aos estudantes en materias de ciencias


experimentais 


30
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Estudo de casos/análises de situacións 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais


e axudas para o desenvolvemento da aprendizaxe.


 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,


Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Recomendacións 
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Descrición
xeral


O concepto de innovación está asociado á introdución de algo novo capaz de producir unha mellora.
Concretamente a innovación educativa implica accións vinculadas con actitudes e procesos de investigación
para a solución de problemas que comportan un cambio na práctica educativa. Así, a innovación educativa
impulsa á investigación-acción tanto para a produción de coñecementos como para as experiencias
concretas de acción.


Dentro deste marco os contidos desta materia buscan promover actitudes positivas para que o educador
exerza como axente reflexivo e crítico, capaz de proxectar a innovación docente e a investigación educativa
na mellora da súa propia práctica. Neste camiño, a práctica educativa baseada na investigación-acción debe
integrar no docente tres roles fundamentais: o de investigador, observador e mestre; dándose para iso tres
elementos básicos: (1) o compromiso de pór sistematicamente en cuestión o ensino impartido por un mesmo
como base de desenvolvemento, (2) o compromiso e a destreza para estudar o propio modo de ensinar e (3)
o interese por cuestionar e comprobar a teoría na práctica mediante o uso de devanditas capacidades. Deste
xeito búscase o desenvolvemento de propostas educativas válidas que respondan á realidade e que
permitan innovar e mellorar a práctica docente a través da investigación no aula.


Outro aspecto de vital importancia é a utilización das novas tecnoloxías da información e a comunicación
(TICs) como ferramentas no proceso de innovación e investigación educativa. Estas novas tecnoloxías están
posibilitando que a cidadanía poida acceder a unha maior cantidade de información de forma rápida e, xa
que logo, os centros educativos teñen que preparar ao seu alumnado para, non só acceder á información,
senón tamén saber "crear" coñecemento baseado en devandita información. Deben saber filtrar, seleccionar,
valorar, criticar, refugar, utilizar adecuadamente... devandita información, á que teñen acceso desde os seus
postos educativos. E todo este proceso vai levarlles a unha preparación imprescindible para o seu futuro na
sociedade na que nos atopamos. Trátase, con iso, de propiciar a creación de "novas contornas de ensino e
aprendizaxe", para cambiar os papeis tradicionais de profesorado e alumnado, facendo das TIC non só un
recurso didáctico máis, senón un instrumento valioso para a formación do alumnado. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 
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 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 
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 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)(*) saber
saber facer


A4
A12
A16
A18
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Investigación científica e educativa. 
Innovación no ensino das ciencias. 


• O profesor como investigador. 
• O alumno como investigador. 
• Metodoloxías e técnicas básicas de investigación. 
• Tipos de deseños de investigación. 
• Investigación-acción. 


• Motivación e transversalidade.
• Planificación da acción innovadora 
• Posibilidades das novas tecnoloxías e os medios 
• Novas estratexias (literatura, arte e teatro) 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 0 10.5 10.5


Titoría en grupo 2 4 6


Obradoiros 2 6 8


Traballos tutelados 3 7.5 10.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 12 12


Sesión maxistral 4 8 12


Traballos e proxectos 2 6 8


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición
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Presentacións/exposicións Los alumnos y alumnas realizarán en esta actividad la presentación de trabajos en base al trabajo
autónomo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Los alumnos y alumnas invertirán una importante cantidad de horas en la utilización de las TIC
para realizar trabajos prácticos 


Titoría en grupo Consiste en la tutorización en grupos reducidos durante la realización de las distintas actividades
que se diseñaran a lo largo del curso 


Obradoiros Actividades prácticas de caracter presencial en base a las directrices expuestas por el docente en
el aula 


Traballos tutelados Trabajos a realizar por los estudiantes bajo la tutorización del docente 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Bajo las bases trasladadas por el docente, el estudiante abordará de forma autónoma la resolución
de ejercicios propuestos 


Sesión maxistral Lección impartida por el docente con el objetivo de trasladar las bases teóricas indispensables para
abordar cada bloque temático 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Prácticas autónomas a través de
TIC


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Titoría en grupo A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Obradoiros A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,
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Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:


Titorías individuais: ao final da clase.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas,


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións -Claridade expositiva e capacidade de transmisión das ideas principais do
traballo.
- Capacidade de síntese.
- Presentación multimedia.
- Creatividade e innovación.


25


Prácticas autónomas a través de TIC - Aportacións persoais innovadoras. 20


Obradoiros - Grado de implicación e participación.
- Aportacións persoais innovadoras.


15


Traballos tutelados Aspectos formais da presentación:
- Estruturación e expresión escrita.
- Integración de contidos.


20


Traballos e proxectos Aspectos formais da presentación:
- Estruturación e expresión escrita.
- Integración de contidos.


20


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Bisquerra R, (2004) Metodología de la investigación educativa; Madrid: UNED.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,


Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-
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Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010
Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/ 
EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm 


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V02301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Vigo): Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V02401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Vigo): Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Páxina 3 de 4







Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/V02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/V02M066V02206
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/V02M066V02212
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101
Prácticas Externas/V02M066V02301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/V02M066V02208
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
<div>- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todoo</div><div>alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas)
ademaisda</div><div>realización e entrega de tarefas ponderables.</div><div>- Os prazos de entrega das actividades,
traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É</div><div>necesariorespetalos estrictamente para ser
cualificados na avaliación continua.</div><div>- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os
parámetros expostos</div><div>anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais)</div><div>sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e
profundización dos coñecementos e</div><div>competencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una
ponderación de 10 puntos (100% da nota final).</div>


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Sistema Educativo e Educación en Valores 


Materia Sistema
Educativo e
Educación en
Valores


     


Código V02M066V06104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a


Profesorado Fernández González, María Reyes
Pereira Domínguez, María Carmen
Seoane Pérez, Emilia
Vieites García García, Manuel F.


Correo-e


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Atención personalizada 


 Descrición


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros comentarios e segunda convocatoria
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V06102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais.
saber A19


A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
A48
B3
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Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
saber
saber hacer


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 


2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Páxina 4 de 6







Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33
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Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:


•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.
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•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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BARGHOUSE, T. y WOODS, D. (2001). Cómo mejorar los centros educativos. Madrid: La Muralla.


BARKLEY, E.F.(2007). Técnicas de aprendizaje colaborativo: manual para el profesorado universitario. Madrid: Morata.


CANTÓN MAYO, I. (2000). Las organizaciones escolares: hacia nuevos modelos. Buenos Aires: Fundec.


CANTÓN MAYO, I. (2004). Planes de mejora en los centros educativos. Málaga: Aljibe.


DE LA TORRE, S. (1993). Didáctica y currículum. Madrid: Dykinson.


DÍAZ ALCARAZ, F. (2002). Didáctica y currículo. Un enfoque constructivista. Ediciones de la Universidad de Castilla-la
Mancha.
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GONZÁLEZ GONZÁLEZ. M.T., NIETO J.M. y PORTELA A. (2003). Organización y Gestión de Centros Escolares: dimensiones y
procesos. Madrid. Pearson  Educación, S.A.


HERRERA LARA, J.A.; MANJÓN, D. G.; VIDAL J. G. (2005). Guía para elaborar programaciones y unidades didácticas en
educación secundaria. Instituto de Orientación Psicológica. EOS.


LORENZO, M. (1995). Organización escolar. La construcción de la escuela como ecosistema. Madrid: Ediciones Pedagógico.


MARHUENDA, F. (2000). Didáctica general. Madrid: Ed. de la TorreÁLVAREZ, L. ET AL. (1995). Proyecto Educativo, Proyecto
Curricular, Programación de aula. Madrid: S.M.


MEDINA RIVILLA, A. y SALVADOR MATA, F. (Coords.) (2002).  Didáctica general. Madrid: Prentice Hall.


MENA MERCHAN, B. (2002). La programación, la unidad didáctica como base de la programación en el aula. Salamanca:
Asociación Pedagógica Gabriel y Galán.


MORENO OLMEDILLA, J.M. (2004). Organización y Gestión de centros educativos. Madrid: UNED.
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MUÑOZ REPISO, M. (2003). Mejorar procesos, mejorar resultados en educación. Madrid: MEC.


RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L. (2004). La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del
profesor. Málaga, Aljibe.


VARIOS  (2008). Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Madrid:
McGraw-Hill Interamericana de España.BOLIVAR, A. (2000). Los centro educativos como organizaciones que aprenden.
Madrid: La Muralla


VILLA SÁNCHEZ A. (coord.) (2004). Dirección para la innovación: Apertura de los centros a la sociedad del conocimiento.
Bilbao: ICE de la Universidad de Deusto.


VV.AA. (2008). Programación y Unidades Didácticas en Formación Profesional. Sevilla: Ed. MAD.


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V02101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V02102
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/V02M066V02205
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos 


Materia Aprendizaxe e
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Profesionais do
Sector Servizos


     


Código V02M066V06226      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Martínez Méndez, Manuel


Profesorado Martínez Méndez, Manuel
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e elmanu@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A transmisión da cultura é un dos aspectos máis importantes e máis preocupantes para unha sociedade. Do
que falamos é da tarefa de pasar, dunhas xeracións a outras, o coñecemento acumulado: saberes e técnicas,
valores e crenzas, coñecementos, modos, maneiras, costumes, etc. Cumpre esta tarefa unha dobre misión:
socializar aos novos membros dunha comunidade e garantir que os coñecementos non se perdan e
contribúan ao mantemento da sociedade no futuro.
Canto máis complexa sexa unha sociedade máis se complica, á súa vez, a maneira de transmitir a cultura.
Aínda que as sociedades teñen multitude de mecanismos para educar, necesitan estruturar, ordenar,
planificar en definitiva, as fórmulas adecuadas para facer realmente efectiva esa tarefa.
Nunha sociedade como a nosa, existen responsables, en distintos niveis, do sistema educativo. Estes deben
tomar unha serie de decisións, deben decidir que coñecementos transmítense, de que maneira, en que
lugares e momentos, quen están preparados para comunicalos, etc. Deben decidir tamén como se acredita a
adquisición deses coñecementos e como se atende ás diferenzas entre o suxeitos obxecto da educación. 
Todo iso no seu ámbito de actuación: O goberno do Estado, as Comunidades Autónomas nas súas
competencias, os centros educativos e o profesorado.
As e os docentes necesitan, como calquera outro profesional, planificar a súa actividade. Esta planificación
resulta imprescindible, por unha banda, para cumprir co estipulado por instancias superiores e
contextualizalo na nosa contorna, e, por outro, para afastarse do intuicionismo e do activismo. É o que
denominamos planificación didáctica, que incluiría a programación didáctica e a programación de unidades
didácticas, polo profesorado para a súa tarefa cotiá.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 
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 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os ciclos formativos relacionados coas familias profesionais do sector primario,
secundario e sector servizos.


saber A1


Páxina 3 de 8







Analizar os currículos dos títulos formativos dos sectores primario, secundario e sector
servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A32
A33
B1
B3


Desenvolver os diferentes apartados que compoñen unha programación didáctica e as
súas unidades didácticas


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A32
A33
A34
A35
A36
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Elaborar e defender unha programación didáctica cos módulos dos sectores primario,
secundario e servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A7
A46
A47
B3


Elaborar varias unidades didácticas e defender unha delas relacionada cos módulos dos
sectores primario, secundario e servizos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Os ciclos formativos relacionados coas diferentes
familias profesionais. 


Ciclos formativos das familias do sector primario e secundario e do sector
servizos 


Os documentos curriculares como punto de
partida da actividade docente 


Estructura dos títulos de FP
Transición LOXSE a LOE 


As programacións didácticas: estructura, deseño
e confección. 


Marco legal
Contexto socioeconómico.
Metodoloxía
Avaliación
Atención á diversidade.
Educación en valores. 


Estructura, deseño e confección das unidades
didácticas 


Planificación de obxectivos e tarefas.
Criterios e instrumentos de avaliación. Mínimos
Tarefas do profesorado asociadas a cada actividade 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 15 0 0 35 50


Resolución de problemas
e/ou exercicios


6 0 0 20 26
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Proxectos 35 0 0 170 205


Presentacións/exposicións 3 0 0 15 18


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en FAITIC. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo completamente un mínimo de 5
unidades didácticas. 


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha das súas unidades didácticas 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Proxectos Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Presentacións/exposicións Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía didáctica do módulo. 0


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en
FAITIC. 


0


Resolución de problemas e/ou exercicios vRealizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 20


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo
completamente un mínimo de 5 unidades didácticas. 


50


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha
das súas unidades didácticas 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


 Para acollerse á avaliación continua anteriormente detallada será necesario asistir ás clases alomenos un 80% do tempo
presencial. Esta avaliación continua realizarase en base aos seguintes criterios:


1.Participación nas actividades orais e realización escrita de cuestións e exercicios propostos na aula (2)


2.Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


 


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


 


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


 


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5
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e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


 


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


 


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


 


h) Seguimento e avaliación da PD


 


i) Avaliación inicial


 


j) Medidas de reforzo educativo.


 


k) Educación en valores


 


l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


3.Calidade das unidades didáctica elaboradas (2)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


 


b) Contidos detallados das UDs


 


c) Criterios e instrumentos de avaliación


 


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


 


4.Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima nos apartados 3,4,5 anteriormente expostos para poder optar
a unha avaliación positiva.


Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia p


erde o dereito á avaliación continua 


e será avaliado en base aos seguintes criterios:


Páxina 6 de 8







Criterios principais de cualificación


Tipo de instrumento/proba e  (Ponderación)


*Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


 


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


 


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


 


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


 


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


 


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


 


h) Seguimento e avaliación da PD


 


i) Avaliación inicial


 


j) Medidas de reforzo educativo.


 


k) Educación en valores


 


l) Actividaes complementarias e extraescolares


 


m) Soporte da programación e corrección do formato


*Calidade das unidades didáctica elaboradas (1)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


 


b) Contidos detallados das UDs


 


c) Criterios e instrumentos de avaliación


 


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade
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*Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


*Exame tipo test de 30 cuestións relacionadas cos contidos desenvoltos nas sesións lectivas (3)


 


Pregunta correctas....Cualificación


0.......................................0


1 a 4..................................1


5 a 8..................................2


9 a 12 ...............................3


13 a 17...............................4


18 a 20...............................5


21 a 22...............................6


23 a 24...............................7


25 a 26...............................8


27 a 29...............................9


 30....................................10


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima en cada un dos apartados anteriormente expostos para poder
optar a unha avaliación positiva.


  O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria e deba acudir á segunda
convocatoria, deberá realizar as actividades pendentes de superación.
  No caso de alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua e deba acudir á segunda convocatoria, esta terá a mesma
estructra que no caso de perda do dereito á avaliación continua e deberán realizarse as partes pendentes de superación.


  Gardaranse as cualificacións positiva acadadas na primeira convocatoria que se promediarán coas obtidas nesta segunda,
de acordo coas porcentaxes descritas anteriormente.


Bibliografía. Fontes de información 


Muro Jimenez, J.M., Programación y unidades didácticas en Formación Profesional, 2008, MAD


, www.edu.xunta.es/fp, , 


, https://www.educacion.gob.es/iceextranet/, , 


Normativa de lexislación relativa á FP, que estará dispoñible na plataforma virtual FAITIC


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Formación Profesional 


Materia A Formación
Profesional


     


Código V02M066V06225      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Profesorado Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e mmeruendano@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39


(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13
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(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


 


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/
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Recomendacións 


 
Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación na
Formación
Profesional


     


Código V02M066V06227      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Sarmiento Campos, José Antonio


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Alvarez Lires, Francisco Javier
González González, Salvador Guillermo
Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e sarmiento@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


Páxina 2 de 7







 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da materia. saber
saber facer


A42


Demostrar , dun xeito crítico e construtivo, o coñecemento sobre o desenvolvemento do
E-A na materia a través do emprego de prácticas modelo e de procesos de orientación.
Todo iso dentro dun modelo de busca da excelencia.


saber A22
A43


Identificar e resolver problemas de E-A. saber
saber facer


A44


Indagar, chegar a asimilar e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e
avaliación educativas, e chegar a deseñar e, xa que logo, desenvolver proxectos de
innovación, investigación e avaliación.


saber
saber facer


A45
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Utilizar fontes de coñecemento, tanto primarias como secundarias e de diferente natureza
e soportes.


saber
saber facer


B1


Saber traballar de xeito óptimo e construtivo en entornos cooperativos e
pluridisciplinarios


saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción. 


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe.


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe.


5. A función investigadora do persoal docente de
FP.


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 25 37


Resolución de problemas e/ou exercicios 7 10 17


Traballos de aula 5 8 13


Debates 2 2 4


Estudo de casos/análises de situacións 0 15 15


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 3 60 63


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios de forma autónoma. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral... Pode realizarse a través de plataformas de contidos como FAITIC 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución e posterior presentación de situacións problemáticas e prácticas
propostas polo profesorado ou suxeridas polo alumnado. 


20


Traballos de aula Guía de exercicios e/ou plataforma dixital FAITIC para a súa presentación.
Neste epígrafe valórase a asistencia activa ás clases 


20


Estudo de casos/análises de
situacións


Lectura e posterior análise de forma individual e/ou grupal de artigos e outro
tipo de documentación 


10


Traballos e proxectos Memoria do proxecto e, de se-lo caso, defensa oral 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia dun mínimo do 80% ás sesións, ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva, sobre os parámetros expostos anteriormente, e teña
presentado o proxecto de innovación educativa e/ou investigación), poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada
no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará baseada na
rigorosidade e afondamento nos coñecementos e competencias acadadas polo alumnado na materia e terá una ponderación
de 5 puntos (50% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V06301
Traballo Fin de Master/V02M066V06401


 
Outros comentarios
Esta materia ten un carácter marcadamente propedéutico con respecto as prácticas externas ou practicum que o alumnado
realizará unha vez rrematada a parte específica e, asemade, co traballo de fin de grao que terá que render e defender para
acadar o mestrado.


Páxina 7 de 7







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V06301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 


Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a través:


- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que incluya el
desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además, una hoja de
firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno correspondiente.


- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Servizos/V02M066V06226
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V06102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V06103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V06227
A Formación Profesional/V02M066V06225
Orientación e Función Titorial/V02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V06104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Servizos


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursada. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Páxina 3 de 4







Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V07101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Doval Ruiz, María Isabel


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e mdoval@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A27
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.


2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.


3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.


4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.


5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.


6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.


(*)7.- La participación de las familias en centros y
su orientación. 


7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Outros 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Outros Traballos e proxectos a desenvolver de xeito autónomo por parte do alumno, individualmente ou
en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Titoría en
grupo


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos
de aula


Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Outros Traballos de aula:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en grupo:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e proxectos:
Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10
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Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Outros TRABALLOS E PROXECTOS: 
O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
&lt;div&gt;- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todoo&lt;/div&gt;&lt;div&gt;alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20%
das horas) ademaisda&lt;/div&gt;&lt;div&gt;realización e entrega de tarefas ponderables.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- Os prazos
de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno.
É&lt;/div&gt;&lt;div&gt;necesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación
continua.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros
expostos&lt;/div&gt;&lt;div&gt;anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do
mestrado para exames oficiais)&lt;/div&gt;&lt;div&gt;sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na
rigurosidade e profundización dos coñecementos e&lt;/div&gt;&lt;div&gt;competencias acadadaspolos alumnos/as na
materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).&lt;/div&gt;


Bibliografía. Fontes de información 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad.Madrid: Sanz y
Torres.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,WoltersKluwer
España.ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.BLASCO CALVO, P. (2006).
Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria.Casosprácticos resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp.
54-55).LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada:
GrupoEditorialUniversitario.MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza
Editorial.MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza.Barcelona:
Graó.MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.MARTÍNEZ,
M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.Madrid:Dykinson.MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).OrientaciónFamiliar:Contextos, evolución e intervención. Madrid:
Sanz y Torres.MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.MONGE, C.
(2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters KluwerOCAMPO, C. I. (2012). Tutoría
educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.).
Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid:BibliotecaNueva.SANTANA, L.E. (2012). Orientación
educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de
asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp. 297-322). Madrid:Biblioteca Nueva.SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa:
Organización y funcionamiento. EnL.M. Sobrado, E. Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas
perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE- Revista Española de Orientación y
Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-Revista de Investigación Educativa RIE.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista deInvestigación en Educación.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de
Pedagogía.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación
delprofesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066-
Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466- Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e
Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804ALGUNHAS WEBS DE INTERESE- Banco de imaxes e sons do
MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursospara a Educación
SecundariaObrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECUR
SOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto igual ou
máis potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación cos
niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal).


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.
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Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución.


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 14 7 21


Traballos de aula 14 12.5 26.5


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral O profesorado presenta os núcleos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Simultaneamente á presentación dos bloques temáticos, realizaranse traballos prácticos, análise
de situacións, estudos de caso e outras actividades vinculadas coas competencias a desenvolver. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


O alumnado realizará un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as clases de grao. Recoméndase
concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recollida de sinaturas na aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


 


Bibliografía. Fontes de información 
  
Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Vázquez, V.; Escámez, J. e García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
  REVISTAS   Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital/ Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  
Cultura y Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de
Intervención Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la
Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense
de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V07102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN
1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores,
teorías 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V07103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pino Juste, Margarita Rosa


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e mpino@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


El curriculum es el eje sobre el que se desarrolla la labor educativa, tanto en los aspectos conceptuales
(concepciones, componentes, niveles, etc.) como en los procedimientos (procesos de diseño, puesta en
práctica, evaluación, etc.). De ahí la importancia del dominio de los contenidos que vamos a trabajar en este
modulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Diseñar y desarrollar proyectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar el curriculum oficial el contexto sociocultural


saber
saber facer


A2
A3
A5
A6
A7
B1
B2


Programar e implementar los procesos de evaluación: conocimiento y habilidad de la
implementación de procesos evaluativos.


saber
saber facer


A1
A4
A5
A11
A13
A32
A33
B3
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Utilizar diferentes metodologías en función del proceso de E-A, adecuando los aspectos,
procesos y criterios metodológicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A6
A7
A8
A9
A10
B1
B2


Establecer procesos de mejora del proceso de E/A: analizando la interacción profesor
alumnos como base para el establecimiento de nuevas estrategias de acción
programadora durante la realización del proceso E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A4
A5
A8
A11
A12
A16
B2


Construir y seleccionar materiales didácticos adecuando estos el saber hacer de los
alumnos.


saber
saber facer


A27
A31
A32
A35
A37
A38
A40
B1
B2


Crear diseños curriculares según diferentes modelos, proyectando, en cada caso la toma
de decisiones de una forma auto-reflexiva y crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A12
A18
A27
A28
B3


Dominar las diferentes técnicas y tipos de evaluación y responsabilizarse con los procesos
evaluativos.


saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A4
A5
A7
A11
A13
A21
A32
A33
B3


Contidos 


Tema  


1. Bases conceptuales y legislativas. Curriculum y teorias curriculares
Orientaciones teóricas del curriculum
Modelos de curriculum
Bases legislativas 


2. Organización de centros Educativos Organización del Alumnado
Organización del profesorado y liderazgo
Organos Colegiados del centro escolar
Documentos Institucionales 


3. Componentes didácticos Competencias
Objetivos: Tipos y redacción
Contenidos: Selección y secuenciación
Metodología: principios y estrategias
Actividades: organización del aula y secuenciación de la actividad,
Recursos didácticos
Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 11 22 33


Proxectos 0 30 30
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Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33


Traballos e proxectos 0 2.5 2.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Durante las clases presencilaes se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso los siguientes evidencias:
1.- Redacción de un orden del día de una reunión del departamento
2.- Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento 
3.- Diseño de una unidad didática haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación
4.- Glosario de términos y mapa conceptual de documentos trabajados (Máximo cinco follios) 


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proyectos ou Project Based Learning
(PBL). Tratase dunha metodoloxía didáctica que utiliza metodoloxías activas e colaborativas cuio
obxectivo é que o alumnado alcance o dominio duns contidos mediante a realización dun proxecto
diseñado polo profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) o proceso para levar a cabo o diseño por proxectos é o seguinte:
* Planificación da investigación
* Selección do tema
* Recollida da información
* Aplicación
* Análise de datos
* Informe
* Seguimento e avaliación


O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente ó
longo do curso. Cada elemento curricular desta unidade terá un apartado teórico de
fundamentación e análise que se realizará a través de consultas documentais e bibliográficas e
tamén um apartado de diseño curricular. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun
produto escrito no ordenador para incorporar na plataforma. A profesora ofrecerá posibles
temáticas para a unidade didáctica.
A elaboración do proxecto terá varias fases que coinciden co diseño dos elementos curriculares
dunha unidade didáctica.
Para desenvolver o proxecto o alumnado terá en conta as explicacións teóricas da profesora e o
traballo en equipo cos compañeiros donde se realizará unha retroalimentación do proceso para
correxir o antes posible os posibles erros no desenvolvemento do proxecto 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas 


Sesión maxistral Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se aclararán
las dudas surgidas durante la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guí a y ayuda. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Proxectos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva 


10


Proxectos Cada alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación.
<br> 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria


Los criterios de corrección de los trabajos serán los siguientes:
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•         Demostración de la utilización y dominio de los conocimientos disponibles en los documentos trabajados para
contrastar las propias ideas, apoyarlas y fundamentarlas.


•         Comprensión de las ideas básicas contenidas en los materiales utilizados y analizados


•         Elaboración de expresión de las ideas propias argumentadas


•         Capacidad de escucha y receptividad para la mejora del rendimiento académico


•         Crítica razonada de posiciones y de hechos fundamentados con argumentos, utilizando un vocabulario técnico propio
de la materia.


•         Claridad expositiva, habilidades de comunicación,


•         Estructura correcta de la presentación del proyecto siguiendo las pautas trabajadas en el aula. Como mínimo deben
figurar todos los elementos prescriptivos del curriculum ordenados y justificados.


•         Estructura lógica de las ideas en las prácticas y documentos presentados


•         Calidad de las aportaciones y expresión de ideas innovadoras, contribuciones en el trabajo en grupo, compromiso en
las tareas.
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Descrición
xeral


A transmisión da cultura é un dos aspectos máis importantes e máis preocupantes para unha sociedade. Do
que falamos é da tarefa de pasar, dunhas xeracións a outras, o coñecemento acumulado: saberes e técnicas,
valores e crenzas, coñecementos, modos, maneiras, costumes, etc. Cumpre esta tarefa unha dobre misión:
socializar aos novos membros dunha comunidade e garantir que os coñecementos non se perdan e
contribúan ao mantemento da sociedade no futuro.
Canto máis complexa sexa unha sociedade máis se complica, á súa vez, a maneira de transmitir a cultura.
Aínda que as sociedades teñen multitude de mecanismos para educar, necesitan estruturar, ordenar,
planificar en definitiva, as fórmulas adecuadas para facer realmente efectiva esa tarefa.
Nunha sociedade como a nosa, existen responsables, en distintos niveis, do sistema educativo. Estes deben
tomar unha serie de decisións, deben decidir que coñecementos transmítense, de que maneira, en que
lugares e momentos, quen están preparados para comunicalos, etc. Deben decidir tamén como se acredita a
adquisición deses coñecementos e como se atende ás diferenzas entre o suxeitos obxecto da educación. 
Todo iso no seu ámbito de actuación: O goberno do Estado, as Comunidades Autónomas nas súas
competencias, os centros educativos e o profesorado.
As e os docentes necesitan, como calquera outro profesional, planificar a súa actividade. Esta planificación
resulta imprescindible, por unha banda, para cumprir co estipulado por instancias superiores e
contextualizalo na nosa contorna, e, por outro, para afastarse do intuicionismo e do activismo. É o que
denominamos planificación didáctica, que incluiría a programación didáctica e a programación de unidades
didácticas, polo profesorado para a súa tarefa cotiá.
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 
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 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os ciclos formativos relacionados coas familias profesionais do sector primario,
secundario e sector servizos.


saber A1
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Analizar os currículos dos títulos formativos dos sectores primario, secundario e sector
servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A32
A33
B1
B3


Desenvolver os diferentes apartados que compoñen unha programación didáctica e as
súas unidades didácticas


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A32
A33
A34
A35
A36
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Elaborar e defender unha programación didáctica cos módulos dos sectores primario,
secundario e servizos


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A7
A46
A47
B3


Elaborar varias unidades didácticas e defender unha delas relacionada cos módulos dos
sectores primario, secundario e servizos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A46
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Os ciclos formativos relacionados coas diferentes
familias profesionais. 


Ciclos formativos das familias do sector primario e secundario e do sector
servizos 


Os documentos curriculares como punto de
partida da actividade docente 


Estructura dos títulos de FP
Transición LOXSE a LOE 


As programacións didácticas: estructura, deseño
e confección. 


Marco legal
Contexto socioeconómico.
Metodoloxía
Avaliación
Atención á diversidade.
Educación en valores. 


Estructura, deseño e confección das unidades
didácticas 


Planificación de obxectivos e tarefas.
Criterios e instrumentos de avaliación. Mínimos
Tarefas do profesorado asociadas a cada actividade 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 15 0 0 35 50


Resolución de problemas
e/ou exercicios


6 0 0 20 26
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Proxectos 35 0 0 170 205


Presentacións/exposicións 3 0 0 15 18


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en FAITIC. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo completamente un mínimo de 5
unidades didácticas. 


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha das súas unidades didácticas 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Proxectos Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Presentacións/exposicións Resolución de dúbidas. Axuda no traballo do alumnado a través das diferentes
ferramentas da plataforma FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía didáctica do módulo. 0


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia en base a material dispoñible en
FAITIC. 


0


Resolución de problemas e/ou exercicios vRealizaranse en pequeno grupo e baixo a supervisión dos profesores. 20


Proxectos Elaboración dunha programación didáctica, desenvolvendo
completamente un mínimo de 5 unidades didácticas. 


50


Presentacións/exposicións Exposición e defensa da programación didáctica elaborada e dunha
das súas unidades didácticas 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


 Para acollerse á avaliación continua anteriormente detallada será necesario asistir ás clases alomenos un 80% do tempo
presencial. Esta avaliación continua realizarase en base aos seguintes criterios:


1.Participación nas actividades orais e realización escrita de cuestións e exercicios propostos na aula (2)


2.Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.
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h) Seguimento e avaliación da PD


i) Avaliación inicial


j) Medidas de reforzo educativo.


k) Educación en valores


l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


3.Calidade das unidades didáctica elaboradas (2)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


b) Contidos detallados das UDs


c) Criterios e instrumentos de avaliación


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


4.Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima nos apartados 3,4,5 anteriormente expostos para poder optar
a unha avaliación positiva.


Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia p


erde o dereito á avaliación continua 


e será avaliado en base aos seguintes criterios:


Criterios principais de cualificación


Tipo de instrumento/proba e  (Ponderación)


*Calidade da programación didáctica elaborada (3)


  Valórase neste apartado:


a)  Identificación e contextualización.


b) Adecuación do currículo ás características do ámbito productivo.


c) Táboa dun mínimo de 15 UD con indicación dos RA ou CT asociados así como unha breve descrición e temporalización.


d) Número de UD desenvoltas a maiores do mínimo establecido de 5


e) Indicación dos mínimos e dos criterios de cualificación coherente coas UD


f) Definición das actividades de recuperación do alumnado que non supera as avaliacións paciais e/ou a avaliación final


g) Definición da proba do alumnado que perde o dereito á avaliación continua.


h) Seguimento e avaliación da PD


i) Avaliación inicial


j) Medidas de reforzo educativo.


k) Educación en valores
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l) Actividaes complementarias e extraescolares


m) Soporte da programación e corrección do formato


*Calidade das unidades didáctica elaboradas (1)


  Valórase neste apartado:


a) Obxectivos específicos e actividades asociadas


b) Contidos detallados das UDs


c) Criterios e instrumentos de avaliación


d) Metodoloxía explicitada a través da táboa de tarefas asociada a cada actividade


*Exposición oral da programación e unidade didáctica (3)


  Valórase neste apartado:


a) Concrección e adaptación ao tempo dispoñible


b) Exposición de tódolos apartados do traballo exposto


c) Coherencia, fluídez e dominio do traballo exposto


d) Medios e TICs empregados


*Exame tipo test de 30 cuestións relacionadas cos contidos desenvoltos nas sesións lectivas (3)


Pregunta correctas....Cualificación


0.......................................0


1 a 4..................................1


5 a 8..................................2


9 a 12 ...............................3


13 a 17...............................4


18 a 20...............................5


21 a 22...............................6


23 a 24...............................7


25 a 26...............................8


27 a 29...............................9


 30....................................10


  Será imprescindible acadar un 40% da cualificación máxima en cada un dos apartados anteriormente expostos para poder
optar a unha avaliación positiva.


  O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria e deba acudir á segunda
convocatoria, deberá realizar as actividades pendentes de superación.
  No caso de alumnado que perdeu o dereito á avaliación continua e deba acudir á segunda convocatoria, esta terá a mesma
estructra que no caso de perda do dereito á avaliación continua e deberán realizarse as partes pendentes de superación.


  Gardaranse as cualificacións positiva acadadas na primeira convocatoria que se promediarán coas obtidas nesta segunda,
de acordo coas porcentaxes descritas anteriormente.


Bibliografía. Fontes de información 


Muro Jimenez, J.M., Programación y unidades didácticas en Formación Profesional, 2008, MAD


, www.edu.xunta.es/fp, , 


, https://www.educacion.gob.es/iceextranet/, , 
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Normativa de lexislación relativa á FP, que estará dispoñible na plataforma virtual FAITIC


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Formación Profesional 


Materia A Formación
Profesional


     


Código V02M066V07225      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Profesorado Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e mmeruendano@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39


Páxina 3 de 7







(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13


(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/


Recomendacións 


Páxina 6 de 7







 
Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación na
Formación
Profesional


     


Código V02M066V07227      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Sarmiento Campos, José Antonio


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Alvarez Lires, Francisco Javier
González González, Salvador Guillermo
Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e sarmiento@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que experimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da materia. saber
saber facer


A42


Demostrar , dun xeito crítico e construtivo, o coñecemento sobre o desenvolvemento do
E-A na materia a través do emprego de prácticas modelo e de procesos de orientación.
Todo iso dentro dun modelo de busca da excelencia.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A22
A43


Identificar e resolver problemas de E-A. saber
saber facer


A44


Indagar, chegar a asimilar e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e
avaliación educativas, e chegar a deseñar e, xa que logo, desenvolver proxectos de
innovación, investigación e avaliación.


saber
saber facer


A45
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Utilizar fontes de coñecemento, tanto primarias como secundarias e de diferente natureza
e soportes.


saber
saber facer


B1


Saber traballar de xeito óptimo e construtivo en entornos cooperativos e pluridisciplinarios. saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción. 


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe.


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe.


5. A función investigadora do persoal docente de
FP.


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 25 37


Resolución de problemas e/ou exercicios 7 10 17


Traballos de aula 5 8 13


Debates 2 2 4


Estudo de casos/análises de situacións 0 15 15


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 3 60 63


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso, no resultado dun proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente
nunha sesión maxistral...Pódense realizar a través de plataformas virtuais 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar
hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en
procedementos alternativos de solución. 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos de aula
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías (consultar
web uvigo).
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación a través da plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Resolución e posterior presentación de situacións problemáticas e prácticas
propostas polo profesorado ou suxeridas polo alumnado 


20


Traballos de aula Guía de exercicios e/ou plataforma dixital FAITIC para a súa presentación .
Neste epígrafe valórase a asistencia activa ás clases 


20


Estudo de casos/análises de
situacións


Lectura e posterior análise de forma individual e/ou grupal de artigos e outro
tipo de documentación 


10


Traballos e proxectos Memoria do proxecto e, de sé-lo caso, desfensa oral. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia dun mínimo do 80% ás sesións, ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva, sobre os parámetros expostos anteriormente, e teña
presentado o proxecto de innovación educativa e/ou investigación), poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada
no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará baseada na
rigorosidade e afondamento nos coñecementos e competencias acadadas polo alumnado na materia e terá una ponderación
de 5 puntos (50% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
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Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V07301
Traballo Fin de Master/V02M066V07401


 
Outros comentarios
Esta materia ten un carácter marcadamente propedéutico con respecto as prácticas externas ou practicum que o alumnado
realizará unha vez rrematada a parte específica e, asemade, co traballo de fin de grao que terá que render e defender para
acadar o mestrado.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V07301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


Páxina 3 de 4







*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario/V02M066V07228
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V07102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V07103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V07227
A Formación Profesional/V02M066V07225
Orientación e Función Titorial/V02M066V07101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V07104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V07401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Sector Primario e
Secundario


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza dos Módulos das Familias Profesionais do Sector Primario e Secundario/V02M066V07228
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V07102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V07103
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V07227
A Formación Profesional/V02M066V07225
Orientación e Función Titorial/V02M066V07101
Prácticas Externas/V02M066V07301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V07104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V08101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barreira Arias, Alberto José


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e abarreira@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3


Páxina 3 de 7







Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Traballos e proxectos 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a


temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,


ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.


Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá unha ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.
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SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229●


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187●


Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804●


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber A13
A24


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber A13
A24


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A28
A29


• Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención á equidade, a
educación emocional i en valores, a igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e
mulleres, a formación cidadá e o respecto dos dereitos humanos que faciliten a vida en
sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sostible.


saber facer
Saber estar /
ser


A7


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.
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Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es
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Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo
electrónico.:


Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar
polas horas de titoría que cada un destes docentes ten no centro onde imparten as
clases de grao. Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.


PROFESORADO MAIL


Mª Reyes Fernández González reyesfgmes@gmail.com 
Manuel F. Vieites García mvieites@uvigo.es
Mª Carmen Pereira Domínguez mcdguez@uvigo.es
Emilia Seoane Pérez emiliasp@uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


 


Bibliografía. Fontes de información 


LIBROS


Camps, Victoria (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


Caride, José A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.


Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


Colom, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


Delors, Jacques (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.


Esteve, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


Penac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


Puig, José Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.
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Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.


Vázquez, Victoria; Escámez, Juan y García, Rafaela (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia:
Brief.


REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código V02M066V08102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán      


Departamento


Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)La presente materia tiene un carácter básico y común para todas las especialidades del postgrado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Se sitúa en el
primer cuatrimestre del primer curso y facilita la comprensión de las claves del desarrollo humano y los
cambios que tienen lugar en los procesos físicos y psicológicos (cognición, lenguaje, personalidad, etc.) en el
período de la adolescencia. Estos conocimientos son fundamentales en la formación de docentes de la etapa
secundaria ya que representan una herramienta indispensable para poder contribuir al desarrollo de los
adolescentes a través de una idónea planificación de sus procesos de aprendizaje 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales
saber


saber A19
A20
A27


(*)Comprender el desarrollo de la personalidad de los estudiantes y las posibles
disfunciones
que afectan al aprendizaje
saber


saber A20


(*)Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes
intelectuales y emocionales.
saber hacer


saber facer A21
A42
A46
B1
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(*)Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes
con diferentes capacidades y con diferentes ritmos de aprendizaje.
saber
saber hacer


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


(*)Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y
resolver posibles problemas.
saber
saber hacer


saber
saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
A23
A39
A48
B3


(*)Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del
centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad,
prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.


saber
saber facer


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


(*)1. FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO
HUMANO, DESARROLLO Y EDUCACIÓN


(*)1.1.Conceptualización del desarrollo, factores, teorías. 


(*)2. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA (*) 2.1. Cambios corporales y desarrollo en la adolescencia.
2.2. Desarrollo cognitivo en la adolescencia.
2.3. Desarrollo afectivo-social en la adolescencia 


(*)3. PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (*)3.1. Enfoques conductuales del aprendizaje en la Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos y socio-culturales del aprendizaje en la
Educación Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais del Aprendizaje: procesos y estrategias de
aprendizaje, motivación educativa, autoconcepto y procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersonales del Aprendizaje: la interacción
alumno-alumno y la interactividad profesor-alumnos 


(*)4. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


(*)Descripción y evaluación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula (*) Resolución de actividades, estudio de casos, elaboración de documentos sobre la temática de la
materia, tanto de manera individual como grupal, bajo la dirección de las docentes 


Sesión maxistral (*)Exposición por parte de las profesoras de los contenidos sobre la materia objeto de estudio,
bases
teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula (*) Actividades y prácticas a resolver en clase 70
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Probas de tipo test (*)Preguntas sobre los contenidos del temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V08103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Cid González, Antonio Pedro


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e antopedronio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


O currículum é o eixo sobre o que se desarrolla a labor educativa, tanto nos aspectos conceptuais
(concepcións, compoñentes, niveis,...)como nos procedimentos (procesos de deseño, posta en práctica,
avaliación,...). De ahí a importancia do dominio dos contidos que vamos a traballar neste módulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desarrollar proxectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar o currículum oficial ó contexto sociocultural.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A28
B1
B2


Programar e implementar os procesos de avaliación: coñecemento e habilidade de
implementación de procesos avaliadores.


saber
saber facer


A41
A45


Empregar diferentes metodoloxías en función do proceso de ensino-aprendizaxe,
adecuando os aspectos, procesos e criterios metodolóxicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A35
B3


Establecer procesos de mellora do proceso de E/A: analizando a interacción
profesor-alumno como base para o establecemento de novas estratéxias de acción
programadora durante a realización do proceso de E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A8
A9
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Construir e seleccionar materiais didácticos adecuandoos ó saber facer dos alumnos. saber
saber facer


A31
A38


Crear deseños curriculares según os diferentes modelos, proxectando, en cada caso, a
toma de decisións dunha forma auto-reflexiva e crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B3


Dominar as diferentes técnicas e tipos de avaliación responsabilizandose dos procesos
avaliativos.


saber facer
Saber estar / ser


A41
A45
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais e lexislativas Currículum e teorías curriculares.
Orientacións teóricas do currículum.
Modelos de currículum.
Bases lexislativas. 


2.- Organización de centros educativos. Organización do alumnado.
Organización do profesorado e liderazgo.
Organos colexiados do centro escolar.
Documentos institucionais. 


3.- Compoñentes didácticos. Competencias.
Obxectivos: tipos e redacción.
Contidos: selección e secuenciación.
Metodoloxía: principios e estratexias.
Actividades:organización da aula e secuenciación da actividade.
Recursos didácticos.
Avaliación do proceso de E/A. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Proxectos 0 30 30


Sesión maxistral 22 0 22


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Traballos de aula 11 22 33


Traballos e proxectos 0 13 13


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proxectos, metodoloxía activa e
colaborativa cuio obxectivo é que o alumno alcance o dominio duns contidos mediante a
realización dun proxecto que, seguindo a Edwards (2000) consta dos seguintes pasos: Planificación
da investigación, selección do tema, recollida da información, aplicación, análise dos datos,
informe, seguimento e avaliación.
O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente o
longo do curso. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun producto escrito no ordenador.
O profesor ofrecerá posibles temáticas para este proxecto. A elaboración levarase a cabo a medida
que se aborden as diferentes unidades temáticas nas clases maxistrales. 


Sesión maxistral Durante as sesións maxistrais realizaranse as explicacións teóricas dos temas e aclararanse as
dúbidas surxidas na elaboración do proxecto correspondentes a cada tema abordado. 
O alumno disporá dun texto base para o seguimento do programa así como dunha guia na
exposición das unidades temáticas. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realizaran se prácticas autónomas a traves das diferentes plataformas didácticas na busqueda de
información. 


Traballos de aula Durante as clases presenciais faranse exercicios concretos coa finalidade de que o alumno adquira
e consolide determinados procedimentos que, mais tarde, deberá formalizar de xeito autónomo no
proxecto.
Neste senso o alumno presentar´ó final do curso as seguintes evidencias:
1.- redacción dunha orde do día para unha reunión de departamento.
2.- Redacción dunha acta de reunión semanal do deprtamento.
3.- Deseño dunha U.D. facendo especial énfase na metodoloxía e avaliación.
4.- Glosario de termos e mapa conceptual dos documentos traballados (extensión maxima 5 folios). 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Farase un seguimento dos traballos .


Proxectos Farase un seguimento dos traballos .


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Calificaranse as actividades de aula para a comprobación da consolidación dos aprendizaxes
e para unha retroalimentación positiva. (1 punto). 


10


Proxectos Realización dunha U.D. para a que o profesor proporá temáticas pero o alumno poderá,
escoller temática e curso de implementación. 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria
Os criterios de corrección son:
1.- Utilización e dominio dos coñecementos dispoñibles nos documentos traballados, contraste e
fundamentación do aprendido.
2.- Comprensión das ideas básicas contidas nos materiais analizados e traballados.
3.- Elaboración da expresión.
4.- Capacidade receptiva para a mellora do rendimento académico.
5.- Crítica razoada de posicións e feitos fundamentais, argumentos, vocabulario propios da materia.
6.- Claridade expositiva e habilidade comunicadora.
7.- Estructura correcta na presentación do proxecto (seguir estructura con elementos prescriptivos).
8.- Calidade das aportacións e innovacións e compromiso nas tareas.


Bibliografía. Fontes de información 


Canton Mayo, I. y Pino Juste, M.R., Diseño y desarrollo del currículum, Alianza Editorial, 2011


Cid, A.P. , Diseño y desarrollo del currículum .Manual de Programación , Editorial Andavira, 2010


Antunez, S. y Gairin, J. , La organización escolar. Práctica y fundamentos, Editorial Grao, 1996


Bandez Angel, J., Programación de unidades didácticas segun ambientes de aprendizaje, Inde, 2000


Barbera Albalat, V., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular, uela española, 1999


Canton Mayo, I., Las Organizaciones escolares: hacia los nuevos modelos, Fundec, 2000


Canton Mayo, I., Planes de mejora en los centros educativos, Aljibe, 2004


González González, M.T., Organización y gestión de centros escolares, Prentice-Hall, 2003


Herrera Lara, J.A.; Manjon, D.G. y Vidal, J.G., Guia para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria, EOS, 2005


Medina Rivilla, A. y Savador Mata, F., Didáctica general, Prentice-Hall, 2002


Rodriguez Dieguez, J.L., La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del profesor,
Aljibe, 2004


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Formación Profesional 


Materia A Formación
Profesional


     


Código V02M066V08225      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Profesorado Fernández Riveiro, Miguel Anxo
Meruéndano Cardeñosa, Miguel Angel


Correo-e mmeruendano@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


(*)A especialidade de “Formación Profesional” no currículo do mestrado. Os alumnos deberán adquirir
coñecementos suficientes sobre o sistema de Formación Profesional vixente en España, así como o
desenvolvemento curricular regulado en Galicia. Así mesmo, haberá que considerar o marco europeo no que
se inspira o sistema español, así como o constante proceso de intercambio de experiencias e formación que
se leva acabo entre os docentes e estudantes europeos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Establecer a relación existente entre demanda do contorno produtivo, cualificacións
profesionais e oferta formativa de FP.


saber A4
A13


(*)Analizar o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais e coñecer a estrutura das
cualificacións.


saber
saber facer


B1


(*)Coñecer a estrutura da Formación Profesional no Sistema Educativo e a súa
homologación co resto dos subsistemas de FP.


saber
saber facer


A14


(*)Identificar os distintos niveis de concreción curricular dende o DBT ao currículo
adaptado ao grupo clase.


saber
saber facer


A35


(*)Coñecer a estrutura curricular dos ciclos de FP no sistema educativo, atendendo as
diferenzas na súa regulación polas leis educativas (LOGSE, LOE e LOMCE).


saber
saber facer


A13


(*)Distinguir a oferta de FP Regrada: réxime ordinario, de adultos (oferta modular) e a
distancia.


saber
saber facer


A13


(*)Analizar os proxectos experimentais na FP Dual en Galicia. saber
saber facer


A16


(*)Valorar o plurilingüismo vixente no sistema educativo galego e determinar as
características básicas das seccións bilingües en FP.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A35
A39
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(*)Comprender o proceso de acreditación de competencias. saber
saber facer


A4
A13


(*)Identificar as características básicas dos programas europeos destinados ao alumnado
e profesorado da FP, Leonardo e Erasmus, e adquirir as destrezas 
necesarias para poder formalizar solicitudes a estes programas.


saber
saber facer


B2
B3


Contidos 


Tema  


1. A FP EN ESPAÑA: 1.1. Cualificacións: contornos productivos, marco común europeo,
catálogo nacional de cualificacións.
1.2. Subsistemas da FP: regrada, ocupacional e continua.
1.3. FP ao longo da vida: formación permanente, acreditación de
competencias.
1.4. Inserción Laboral e FP
1.5. Proxecto de lei orgánica para a mellora da calidade educativa
(LOMCE). Comparativa LOE LOMCE.


2. A FP NO SISTEMA EDUCATIVO (REGRADA): 2.1. FP de Base e FP Específica.
2.2. Ciclos formativos de grao medio e superior.
2.3. Programas de Cualificación Profesional Inicial.
2.4. FP Dual.
2.5. FP de Adultos.
2.6. FP a Distancia.
2.7. Plurilingüismo. 


3. FP EN EUROPA 3.1. Análise dos sistemas de FP na UE.
3.2. Programas Europeos en FP.
3.3. Xestión do OAPEE
3.4. Programa Leonardo
3.5. Programa Erasmus 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 10 0 10


Traballos tutelados 5 0 5


Traballos de aula 12 90 102


Presentacións/exposicións 12 50 62


Probas de tipo test 0 20 20


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia e avaliación inicial. 


Sesión maxistral Explicación por parte dos profesores da materia utilizando as presentacións cós alumnos terán a
súa disposición na plataforma de e-learning faitic. A materia conta con dous profesores que
atenderán as dúbidas e consultas dos alumnos dinamizando as clases presenciais e atendendo o
traballo autónomo do alumno. Garántese que as titorías sexan tanto presenciais como a través de
do foro de faitic e o correo electrónico. 


Traballos tutelados Proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na clase e deseñaremos
actividades para fomentar o traballo en equipo. 


Traballos de aula A base da nosa metodoloxía é o fomento da aprendizaxe autónoma do alumno, coa orientación dos
profesores. A aprendizaxe autónoma do alumno estará apoiada pola plataformas de e-learning
faitic, nas que o alumno disporá de diferentes materiais elaborados para a materia. 


Presentacións/exposicións A exposición oral dos traballos, facendo uso das TIC´s. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Dúbidas e consultas dos alumnos.


Presentacións/exposicións Dúbidas e consultas dos alumnos.


Traballos tutelados Dúbidas e consultas dos alumnos.


Actividades introdutorias Dúbidas e consultas dos alumnos.
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participouse na clase amosando interese, puntualidade, realizando cuestións en
clase, cooperando cos compañeiros de equipo e demostrando motivación cara a
profesión docente 


10


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos en equipo, atendendo
a:


Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia. 


40


Traballos tutelados Aplicouse o aprendido por medio de traballos en equipos, atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación. 


20


Probas de tipo test Adquiríronse os contidos teóricos 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)


Criterios de avaliación                                  Instrumento de avaliación         Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos                           Proba obxectiva.                              40%


Será necesario optar un mínimo de 5


(sobre 10) nesta proba para poder


aprobar a materia


Aplicouse o aprendido por medio de                        Corrección por escrito                       20%


traballosindividuais (mostraranse en faitic              de varios traballos.


cun mes de antelación ás datas de avaliación),


atendendo a:


Calidade e pertinencia dos contidos


Redacción dos traballos.


Presentación.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade         Observación sistemática.           40%  


dos traballos en equipo, atendendo a:


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación.


Exposición de tódolos apartados do traballo.


Adaptación ao tempo disponible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10)


nesta proba para poder aprobar a materia
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Bibliografía. Fontes de información 


Normativa que regula a FP, de ámbito estatal e galego. A continuación, enuméranse as normas de maior
relevancia para a materia:


Lei Orgánica 1/1990, de 3 de outubro de 1990, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (LOGSE).


Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (LOE).


Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de
Galicia.


Orde do 12 de xullo de 2011 pola que se regulan o desenvolvemento, a avaliación e a acreditación académica do alumnado
das ensinanzas de formación profesional inicial.


Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e
en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas nas modalidades
presencial, semipresencial e a distancia de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.


Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma
de Galicia.


Resolución do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que
se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012-2013.


Orde do 28 de febreiro de 2007 pola que se regula o módulo profesional de formación en centros de traballo da formación
profesional inicial, para o alumnado matriculado en centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional
inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.


Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do
sistema educativo.


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de
ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.


WEBs de Referencia:


Información xeral do ensino en Galicia:


https://www.edu.xunta.es


FP: ámbito estatal e galego


http://todofp.es/
www.edu.xunta.es/fp
www.oapee.es
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html


Sindicatos do ensino:


http://www.cig-ensino.com/
http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/ 
http://www.feteugtgalicia.es/ 
http://www.anpegalicia.com/
http://www.stegsindicato.org/


Recomendacións 
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Outros comentarios
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá
que realizar a probas indicadas no apartado de avaliación en criterios para alumnos non asistentes, nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos
progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en
formatos de código aberto ou de visores libres.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Formación e Orientación Laboral 


Materia Formación e
Orientación
Laboral


     


Código V02M066V08229      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Alonso Blanco, Albano Julio


Profesorado Alonso Blanco, Albano Julio
Fernández Riveiro, Miguel Anxo


Correo-e albanoalonso@gmail.com


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares dos módulos que este profesor pode impartir nos distintos
ciclos formativos de formación profesional e máis nos programas de cualificación
profesional inicial.


saber A1


Coñecer a evolución que experimentaron estes módulos para adaptarse ás necesidades do
mundo laboral, ao seu entorno e ós distintos obxectivos que se foron dando á Formación
Profesional


saber A34


Confeccionar programacións de aula a partir dos currículos de cada un dos Ciclos
Formativos, tendo en conta os distintos niveis de concreción curricular


saber
saber facer


A5
A6
A37
A38


Seleccionar os contidos idóneos, que permitan alcanzar os obxectivos que con estes
módulos se pretenden lograr no alumnado


saber facer A36
A37


Saber planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensinanza e aprendizaxe; potenciando
procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias das respectivas
ensinanzas


saber
saber facer


A3


Desenvolver e aplicar metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudiantes


saber facer A6


Aplicar estratexias para estimular o esforzo do estudiante e promover a súa capacidade
para aprender por se mesmo e con outros


saber
saber facer


A8
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Elaborar materiais educativos utilizando a comunicación audiovisual e multimedia, facendo
especial fincapé nas TIC´s


saber facer A40


Elaborar instrumentos de avaliación que permitan comprobar a eficacia das técnicas
docentes aplicadas e aproveitamento por parte do alumno, de modo que serva de estímulo
para ambos suxeitos do sistema educativo


saber facer A41


Desenvolver unha actitude crítica (constructiva) respecto á labor docente, as políticas
educativas, e os diferentes enfoques metodolóxicos


saber facer
Saber estar /
ser


A14
A26
A48
A49


Contidos 


Tema  


1. Os Módulos específicos da especialidade de
profesorado de “Formación e Orientación
Laboral". 


1.1 Estrutura, composición, deseños curriculares e os seus obxectivos na
Formación Profesional, no marco legal da LOGSE e a LOE


2. As Programacións didácticas 2.1 Estrutura, deseño e confección das mesmas. 


3. A formación científica básica. 3.1 Selección de contidos adecuados aos distintos niveis curriculares nos
distintos módulos da especialidade 


4. Os materiais didácticos. 4.1 Estudio, manexo, confección de estratexias didácticas e 
4.2 Necesidade de innovación dos mesmos 


5. A motivación 5.1 Técnicas, métodos e 
5.2 Simulación de situacións motivadoras 


6. Elección da metodoloxía adecuada aos
distintos perfís de alumnos 


6.1 Ciclos medios, superiores, PCPIs, educación de adultos, ensino a
distancia e
6.2 Seccións bilingües 


7. A avaliación 7.1 Concepto
7.2 Tipos.
7.3 Instrumentos
7.4 Deseño de métodos eficaces 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Sesión maxistral 8 0 1 8 16


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


0 0 0 92 92


Traballos de aula 40 0 3 120 160


Presentacións/exposicións 10 0 2 20 30


Horas totais E: 300


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 12 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor dedica estas
sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que se utilice será de libre
acceso para o alumnado 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


Confección dos distintos traballos de forma autónoma coa supervisión do profesor 


Traballos de aula Corrección e asesoramiento sobre os traballos que se están a reazlizar 


Presentacións/exposicións Presentacións por parte dos alumnos dos traballos realizados 


Atención personalizada 


 Descrición
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Traballos de aula A atención ao alumnado garantirase por unha dobre vía: o apoio presencial na aula e as titorías on
line, empregando a plataforma moodle de e-learning FAITIC da universidade e os correos electrónicos
dos profesores da materia.


A metodoloxía será activa e participativa, coa intención de garantir a formación práctica dos futuros
docentes. Para elo, proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na
clase e crearemos grupos, para fomentar o traballo en equipo


Aproveitando a oportunidade que ofrece a plataforma dixital da Universidade, o profesorado terá
unha constante comunicación cos alumnos mediante os foros e os anuncios xerais.


Aqueles alumnos, que tras a avaliación inicial, necesiten un apoio especial do profesorado, recibirán
a atención individualizada que requiran en cada caso. Así, teremos moi en conta a bagaxe formativa
e profesional que teña cada alumno á hora de facilitar o proceso de ensino aprendizaxe.


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención ao alumnado garantirase por unha dobre vía: o apoio presencial na aula e as titorías on
line, empregando a plataforma moodle de e-learning FAITIC da universidade e os correos electrónicos
dos profesores da materia.


A metodoloxía será activa e participativa, coa intención de garantir a formación práctica dos futuros
docentes. Para elo, proporanse actividades para que o alumno teña que intervir de forma oral na
clase e crearemos grupos, para fomentar o traballo en equipo


Aproveitando a oportunidade que ofrece a plataforma dixital da Universidade, o profesorado terá
unha constante comunicación cos alumnos mediante os foros e os anuncios xerais.


Aqueles alumnos, que tras a avaliación inicial, necesiten un apoio especial do profesorado, recibirán
a atención individualizada que requiran en cada caso. Así, teremos moi en conta a bagaxe formativa
e profesional que teña cada alumno á hora de facilitar o proceso de ensino aprendizaxe.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos, atendendo a: 


Uso das TIC´s.


Calidade da presentación


Exposición de tódolos apartados do traballo


Adaptación ao tempo dispoñible


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba para poder aprobar a
materia 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


 
CRITERIOS PARA ALUMNOS NON ASISTENTES (+ 20 % de faltas)
 


Criterios de avaliación Instrumento de avaliación Criterios de cualificación


Adquiríronse os contidos teóricos
 
Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia


Proba obxectiva: preguntas
con resposta breve


30%
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Aplicouse o aprendido por medio de traballos individuais
(mostraranse en faitic cun mes de antelación ás datas de
avaliación), atendendo a:
 Calidade e pertinencia dos contidos
Redacción dos traballos.
Presentación co formato adecuado
 
Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia


Corrección por escrito de
varios traballos 


 
 
40%
 
 


Leváronse a cabo exposicións orais de calidade dos traballos,
atendendo a:
Uso das TIC´s.
Calidade da presentación.
Exposición de tódolos apartados do traballo.
Adaptación ao tempo dispoñible.


Será necesario optar un mínimo de 5 (sobre 10) nesta proba
para poder aprobar a materia
 


Observación sistemática.
 
30%


Bibliografía. Fontes de información 


, , , 


§  Lexislación en materia de Educación, como:


 


LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)●


LEI ORGÁNICA 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación profesional (LOGSE)●


REAL DECRETO 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.●


REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, (BOE n. 87 de 11/4/2007) por el que se regula el  subsistema de formación●


profesional para el empleo.
REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional●


del sistema educativo.
REAL DECRETO 1228/2006, de 27 de octubre, por el que se complementa el Catálogo nacional de cualificaciones●


profesionales, mediante el establecimiento de determinadas cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes
módulos formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional.
REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.●


Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na●


Comunidade Autónoma de Galicia.
Decreto 266/2007, do 28 de decembro,polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade●


Autónoma de Galicia.
Decreto 30/2007 do 15 de marzo pola que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos●


públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo●


de Galicia.
Orde do 16 de xullo de 2002 pola que se regula a avaliación e acreditación académica do alumnado que cursa as●


ensinanzas da formación profesional específica de réxime xeral na Comunidade Autónoma de Galicia.
Orde do 23 de abril de 2007 pola que se regulan o desenvolvemento dos ciclos formativos de   formación profesional, en●


réxime ordinario e para as persoas adultas, e s probas libres para a obtención dos títulos de técnico e técnico superior.
Orde do 30 de xullo de 2007 pola que se regula a avaliación e a acreditación académica do alumnado que cursa as●


ensinanzas de formación profesional inicial.
Orde do 13 de maio de 2008 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade●


Autónoma de Galicia.
Orde do 2 de decembro de 2008 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional●


do sistema educativo.
Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se regula a organización e o funcionamento do Consello Social dos centros●


integrados de formación profesional de Galicia. 
Orde do 1 de setembro de 2009 pola que se convocan unidades de competencia e prazas para o recoñecemento, a●


avaliación, a acreditación e a certificación da competencia profesional, e se determina o correspondente procedemento
experimental.
Orde do 25 de marzo de 2010 pola que se convocan probas libres de títulos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica●


1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo, que foron obxecto do proceso de acreditación de
competencias.
Orde do 3 de maio de 2010 pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en●
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centros de traballo.     - Orde do 17 de novembro de 2010 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 3 de maio de
2010 
Orde do 11 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo●


e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2010-2011.
    - Orde do 25 de xuño de 2010 pola que se modifica a Orde do 11 de xuño de 2010 
Orde do 21 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, en modalidade●


presencial, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade AutónomaOrde do 25 de
xuño de 2010 pola que se modifica a Orde do 11 de xuño de 2010 
Orde do 21 de xuño de 2010 pola que se actualiza a oferta modular polo réxime de persoas adultas, en modalidade●


presencial, de ciclos formativos de formación profesional en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano académico 2010-2011.   - Orde do 11 de outubro de 2010 pola que se modifica a orde do 21 de xuño de 2010
Orde do 22 de xuño de 2010 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei●


orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
Orde do 2 de xullo de 2010 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais no ano●


2010.
Orde do 22 de xullo de 2010 pola que se establece a oferta de programas de cualificación profesional inicial en centros●


públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.


Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se establece, con carácter experimental, a ordenación da formación profesional●


inicial polo réxime para as persoas adultas nas modalidades a distancia e semipresencial.
Resolución do 11 de xaneiro de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación
profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos para o ano 2010.
Resolución do 11 de febreiro de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de
grao medio e de grao superior de formación profesional para o ano 2010.
Resolución do 11 de xuño de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación, pola que se●


determinan os prazos e se ditan instrucións no procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con
fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e
para as persoas adultas para o curso académico 2010-2011.
Resolución do 27 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se determinan os prazos de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan
programas de cualificación profesional inicial e se ditan instrucións para o seu desenvolvemento no curso académico
2010-2011. 
Resolución do 30 de xullo de 2010, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola●


que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2010-2011.
Orde 12 de xullo de 2011  pola que se regula a avaliación académica da FP.●


Orde do 5 de abril de 2013 pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de●


ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
Reais Decretos polos que se establecen os títulos de los ciclos formativos●


Decretos polos que se estable o  currículo dos ciclos formativos●


 


 


§  Libros de Texto dos módulos que imparte o departamento de FOL, como:


 


Formación e Orientación Laboral para Ciclos LOE de Edicións Xerais, Autores: Albano J.Alonso Blanco, Miguel Anxo●


Fernández Riveiro  e outros.
Formación y Orientación Laboral para Ciclos de Grado Medio  de Editorial Algaida. Autores: Albano J. Alonso Blanco y otros●


Formación y Orientación Laboral para Ciclos de Grado Superior  de Editorial Algaida. Autores: Albano J. Alonso Blanco y●


otros
Empresa e Iniciativa Emprendedora para Ciclos LOE. Edicións Xerais. Autores: Albano J. Alonso Blanco e outros.●


Formación y Orientación Laboral. Editorial Santillana. Autores: Concepción Ricart y otros●


Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. Editorial Mc Graw Hill. Autores: Araceli Alonso y otros●


Relaciones en el entorno de trabajo. Editorial Mc Graw Hill. Autores: Eva Escalante y otros●


Relaciones en el equipo de trabajo. Editorial Edebé Autores: Belén Alonso y otros●
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http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_17_novembro_Resolucion_axudas_FCT_1_prazo.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_17_novembro_Resolucion_axudas_FCT_1_prazo.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_11_xuno_2010_oferta_ordinaria.PDF

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_21_xuno_2010_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_25_xuno_2010_modifica_oferta_ordinaria.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_21_xuno_2010_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Modificacion_actualiza_oferta_modular_2010_2011.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_22_xuno_2010_probas%20libres_extinguidos_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_2_xullo_2010_carnes_profesionais.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Orde_22_xullo_2010_oferta_PCPI.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/fp_distancia_10/Orde_5_11_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_xaneiro_2010_resolucion_probas_10.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_febreiro_2010_tribunal_probas.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_11_xuno_2010_admision_2010.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resol_27_xullo_2010_admision_PCPI.pdf

http://www.edu.xunta.es/fp/files/normativa/Resolucion_30_xullo_2010_instrucions_desenvolvemento_ciclos.pdf





§  Webs de referencia:


 


Información xeral do ensino en Galicia:●


https://www.edu.xunta.es


 


FP: ámbito estatal e galego●


http://todofp.es/


www.edu.xunta.es/fp/normativa


 


Sindicatos do ensino:●


 


http://www.cig-ensino.com/


http://www.ccooensino.net/ensenanzagalicia/


http://www.feteugtgalicia.es/


http://www.anpegalicia.com/


http://www.stegsindicato.org/


 


 


 


 


NOTA:


Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V08301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V08103
Formación e Orientación Laboral/V02M066V08229
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V08227
A Formación Profesional/V02M066V08225
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V08104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional 


Materia Innovación
Docente e
Iniciación á
Investigación na
Formación
Profesional


     


Código V02M066V08227      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma Galego      


Departamento Ecoloxía e bioloxía animal


Coordinador/a Alvarez Lires, Francisco Javier


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Alvarez Lires, Francisco Javier
González González, Salvador Guillermo
Sarmiento Campos, José Antonio


Correo-e xlires@mundo-r.com


Web   


Descrición
xeral


Os continuos cambios sociais que xperimenta a nosa sociedade reflíctense nos comportamentos cidadáns e
nas dinámicas dos centros e institucións educativas, cuxo meso e microsistema absorbe a diversidade e
complexidade do macrosistema social. O profesorado, os centros e institucións educativas enfróntanse no
momento actual ao desafío de ofrecer resposta á ampla demanda educativa da sociedade contemporánea.
Ante estes desafíos, o profesorado necesita e demanda recursos, formación e estratexias que lles permitan
atopar respostas útiles, realistas e eficaces para adaptarse e adaptar a educación aos novos requirimentos
sociais. Entre estes recursos e estratexias atópanse a innovación e a investigación educativa. Nela tratarase
fundamentalmente de como abordar dende o centro e a clase proxectos de innovación e investigación
didáctica 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


A42


A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber
saber facer


A43


A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A45
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B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


1. O profesorado como axente reflexivo e crítico,
capaz de proxectar a innovación docente e a
investigación educativa na mellora da súa propia
práctica.


- Investigación sistemática dunha práctica social o educativa,
- Actividade de grupo participativa e colaborativa.
- A autoreflexión. 


2. Achegas da investigación educativa á mellora
dos procesos de ensino-aprendizaxe na materia.
A investigación acción 


- A investigación - acción como forma de entender a práctica docente 


3. Análise e valoración dos proxectos e
experiencias innovadoras no ensino-aprendizaxe


- A aprendizaxe baseada en proxectos 


4. Deseño e desenvolvemento de propostas de
innovación e investigación no
ensino-aprendizaxe


- A investigación-acción/aprendizaxe cooperativa como proposta de
innovación metodolóxica na aula 


5. A función investigadora do persoal docente de
FP


-A investigación e innovación educativa na FP 


6. A organización da formación permanente do
profesorado: necesidades e estratexias 


- Modelos de formación do profesorado.
- A organización da formación do profesorado 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


1 0 0 0 1


Sesión
maxistral


12 0 1 25 37


Traballos de
aula


3 0 0 60 63


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


14 0 0 20 34


Outros 0 0 0 15 15


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Presentación da guía docente da materia 


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor dedica estas
sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que se utilice será de libre
acceso para o alumnado 


Traballos de aula Realizaránse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realizaránse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 


Outros Inclúe a letura e análise de artigos e outros documentos de interese para a materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Actividades introdutorias Resolución de dúbidas. Coavaliación


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de dúbidas. Coavaliación
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Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Actividades introdutorias Presentación da guía docente da materia 0


Sesión maxistral Explicación de cada un dos núcleos temáticos dos contidos da materia. O profesor
dedica estas sesións a expor e explicar os contidos da materia. Todo o material que
se utilice será de libre acceso para o alumnado 


0


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Realizaranse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor 0


Traballos de aula Realizaranse en pequeno grupo baixo a supervisión e apoio do profesor. Con
posterioridade subirase a aula virtual FAITIC 


100


Outros Inclúe a letura e análise de artigos e outros documentos de interese para a materia 0


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do tempo presencial cun
aproveitamento axeitado. Aquel alumnado que non conte coa citada porcentaxe de asistencia, terá que realizar un exame nas datas establecidas
oficialmente para a primeira convocatoria e, se é o caso, para a segunda.


Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso serán dispostos, en tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e
cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres. 


Para obter unha avaliación positiva é preciso obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e
observar un comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e a
participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das cualificacións singulares. 


O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua na primeira convocatoria, poderá optar por realizar as actividades pendentes de
avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán
coas obtidas nesta, de acordo coas porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.
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Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V08401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Formación
Profesional.
Formación e
Orientación
Laboral


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V08102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V08103
Formación e Orientación Laboral/V02M066V08229
Innovación Docente e Iniciación á Investigación na Formación Profesional/V02M066V08227
A Formación Profesional/V02M066V08225
Orientación e Función Titorial/V02M066V08101
Prácticas Externas/V02M066V08301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V08104


Páxina 4 de 4







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V09101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Fernández Guerra, Ernesto


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e efguerra@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia "Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento
educativo inclusivo e altamente personalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Páxina 3 de 8







Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria.


Saber estar / ser A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria.


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3
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Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
aatención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacións curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 2 2


Sesión maxistral 8 16 24


Titoría en grupo 0 2 2


Actividades introdutorias 1.5 0 1.5


Traballos de aula 4 8 12


Traballos e proxectos 0 40 40


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo.


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 
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Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe . 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante.


30


Foros de discusión Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo.


10


Traballos de aula Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional.


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
aalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademáis da
realización e entrega de tarefas ponderables.


- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesariorespetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos
anteriormente,poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais)
sobre todos oscontidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e
competencias acadadaspolos alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).


 


Bibliografía. Fontes de información 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona,Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación  secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: GrupoEditorial Universitario.


MARTIN, X. e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
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MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva .Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona:Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid:Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009). Orientación Familiar:Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado,


E.Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: BibliotecaNueva.


 


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


 


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E.


 


Fernández yM. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. Y BARREIRA, A. (2012). Servicios de Orientación Educativa: Organización y funcionamiento. En L.M. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp.187-214).Madrid: Biblioteca Nueva.


 


 


 


 


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


- Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229-


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187- Revista de Investigación en
Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080- Cuadernos de Pedagogía.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378- Profesorado: Revista de curriculum y formación del


profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066- Familia.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580- Revista de Educación.


http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159- Revista Iberoamericana de Educación.
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- Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/- CNICE- MEC, recursos para a
Educación Secundaria


Obrigatoria:http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA
+E.+SECUNDARIA
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


Páxina 4 de 6







• Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Traballos de aula O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Resolución de problemas e/ou exercicios
de forma autónoma


O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que non siga o procedemento de avaliación continua deberá realizar un traballo e un exame vinculados ambos
cos núcleos temáticos da disciplina, tendo o traballo un valor do 40% e o exame do 60%.


Bibliografía. Fontes de información 


LIBROS


Camps, Victoria (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


Caride, José A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.


Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


Colom, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


Delors, Jacques (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.


Esteve, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


Penac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


Puig, José Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.


Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.


Vázquez, Victoria; Escámez, Juan y García, Rafaela (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva


           pedagogía. Valencia: Brief.


REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


 


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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Correo-e soalgi@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato,Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


Páxina 1 de 5







 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver
posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías. 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia. 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno- alumno
e a interactividade profesor-alumnos. 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción, avaliación e intervención nas dificultades de aprendizaxe. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte da profesora dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección da docente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Proporanse actividades para resolver na aula e resolveranse dúbidas sobre contidos e actividades da
materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase. 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario. 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de
aula son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 %
da presencialidade.Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos
traballos de aula como mínimo un 50% da cualificación nese apartado.O alumnado que non poida seguir a avaliación
continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais.
Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas de dita proba serán concretadas polo profesorado
o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta persoalmente.Aqueles estudantes que non superen as probas
ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICAColl, C. (Coord.). (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona:
Graó.Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación.
Madrid: Alianza.González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.
Madrid: Pirámide.Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid:
Pearson Prentice Hall.Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I.
Psicología Evolutiva .Madrid: Alianza Editorial.Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México:
McGraw-Hill.García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.Santrock, J.W.
(2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.
MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTESMartín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el
profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V09103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Fernández Rodicio, Clara Isabel


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e cirodicio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na
planificación colectiva do mesmo.


saber A1
A13
A16
A37


(*) saber facer A3
A7
A8
A21
B1
B3


(*) Saber estar / ser A3
A4
A9
B1


(*) saber
saber facer


A7
B1
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(*) saber
saber facer


A3
A12
A42
A43
A45
A49
B2


(*) saber facer A4
A6
A12
A36
A38
B1


(*) saber
saber facer


A35
A36
A39
A40
A46
B1
B3


(*) saber
saber facer


A33
A34
A38
A46
B1


(*) saber
saber facer


A2
A3
A33
A35
B1


(*) saber
saber facer


A3
A12
A45
B1
B2


Contidos 


Tema  


(*)1. Bases conceptuales y legislativas. (*)1.1. Currículum y teorías curriculares.
1.2. Orientaciones teóricas del curriculum.
1.3. Modelos de currículum.
1.4. Bases legislativas. 


(*)2. Organización de los Centros. (*)2.1. Organización del alumnado.
2.2. Organización del profesorado y liderazgo.
2.3. Organos colegiados del centro escolar.
2.4. Documentos Institucionales. 


3. Componentes didácticos. 3.1. Competencias.
3.2. Objetivos: tipos y redacción.
3.3. Contenidos: selección y secuencia.
3.4. Metodología: principios y estrategias.
3.5. Actividades: organización del aulla y secuenciación de la actividad.
3.6. Recursos didácticos.
3.7. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 22 0 22


Prácticas en aulas de informática 0 14 14


Traballos de aula 0 13 13


Proxectos 0 30 30


Traballos e proxectos 0 13 13


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral (*) Durante las sesiones magistrales se realizarán las explicaciones teóricas del tema y se
aclararán las dudas surgidas durnate la elaboración del proyecto.
El alumnado dispondrá de un texto base de guía y ayuda. 


Prácticas en aulas de
informática


(*) Se realizarán prácticas autónomas a través de diferentes plataformas didácticas. 


Traballos de aula (*) Durante las clases presenciales se realizarán ejercicios concretos con la finalidad de que el
alumnado adquiera la consolidación de determinados procedimientos que más tarde deberá
formalizar de forma autónoma en el proyecto.
Cada alumno presentará al final del curso las siguientes evidencias:
1. Redacción de un orden del día de una reunión de departamento.
2. Redacción de un acta de una reunión semanal de departamento.
3. Diseño de una unidad didáctica haciendo especial hincapié en los apartados de metodología y
evaluación.
4. Glosario de términos y mapa conceptual de documentos de trabajados (Máximo 5 folios). 


Proxectos (*) Se utilizará como metodología base el Aprendizaje Basado en Proyectos ou Proyect Based
Learning (PBL). Se trata de una metodología didáctica que utiliza metodologías activas y
colaborativas cuyo objetivo es que el alumnado alcance el dominio de unos contenidos mediante la
realización de un proyecto diseñado por el profesor.
Siguiendo a Edwards (2000) el proceso para llevar a cabo el diseño por proyectos es el siguiente:
a) Planificación de la investigación.
b) Selección del tema.
c) Recogida de la información.
d) Aplicación.
e) Análisis de datos.
f) Informe.
g) Seguimiento y evaluación. 


Atención personalizada 


 Descrición


Proxectos


Traballos de aula


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Proxectos (*)Cda alumno presentará la programación de una unidad didáctica. Se podrá elegir la
temática y el curso de implementación. 


90


Traballos de aula (*)Se calificarán las actividades realizadas en el aula para comprobar la consolidación de
aprendizajes y realizar una retroalimentación positiva. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Cantón Mayo, I. y Pino Juste, M.R. (2011)., Diseño y desarrollo del currículum., Aliaza Editorial., Madrid.


Álvarez, E. et al. (1995)., Proyecto Educativo, Proyecto Curricular y Programación de Aula., SM, Madrid.


Antunez S. y Gairín, J. (1996)., La organización escolar. Práctica y fundamentos., Garó., Barcelona.


Bandez Ángel, J. (2000)., Programación de unidades didácticas según ambientes de aprendizaje., Barcelona., Inde


Barberá Albalat, V. (1999)., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular., Escuela Española., Madrid.


Barghouse, T. y Woods, D. (2001)., Cómo mejorar los centros educativos., La Muralla., Madrid.


Barkley, E. F. (2007)., Técnicas de aprendizaje colaborativo: manual para el profesorado universitario., Morata, Madrid


Bolivar, A. (2000). , Los Centros Educativos como organizaciones que aprenden., La Muralla., Madrid.


Cabrerizo, J. y Castillo, S. (2007)., Formación por competencias. Formación y práctica., Prentice-Hall, Madrid


Cantón Mayo, I. (2000)., Las organizaciones escolares: hacia nuevos modelos., Fundec, Buenos Aires


Cantón Mayo, I. (2004)., Planes de mejora en los centros educativos, Aljibe, Málaga


Castillo, S. (2010). , Evaluación educativa de aprendizajes y competencias., Madrid, Prentice-Hall


De la Herrán Gascón, A. y Paredes Labra, J. (Ed.) (2008)., Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria., McGraw-Hill Interamericana, Madrid.


Díaz Alcaraz, F. (2002)., Didáctica y currículo. Un enfoque constructivista. , Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha., 


Páxina 5 de 6







Feito Alonso, A. (2000)., Los retos de la escolaridad oblgatoria., Ariel, Barcelona


Fueguel, C. (2000)., Interacción en el aula., Escuela Española., Madrid


Gallego Codes, J. (2002)., Enseñar con estrategias. Desarrollo de habilidades en el aprendizaje escolar., Pirámide, Madrid


González, M.T. (1998)., Modelos teóricos de Organización Escolar., DM, Murcia


Herrera Lara, J.A.; Manjón, D.G.; Vidal, J.G. (2005)., Guía para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria., Eos, Madrid.


González, M.T. ; Nieto, J.M. y Portela, A. (2003)., Organización y Gestión de Centros Escolares: dimensiones y procesos.,
Pearson Educación, Madrid


Lorenzo, M. (1995)., Organización escolar. La construcción de la escuela como ecosistema., Ediciones pedagógico, Madrid.


Marhuenda, F. (2000)., Didáctica general., Editorial de la Torre, Madrid.


Medina Revilla, A. y Salvador Mata, F. (Coords.) (2002)., Didáctica general., Prentice Hall, Madrid.


Mena Merchan, B. (2002)., La programación, la unidad didáctica como base de la programación en el aula., Asociación
pedagógica Gabriel y Galán, Salamanca


Moreno Olmedilla, J.M. (2004)., Organización y Gestión de Centros Esducativos., UNED, Madrid.


Muñoz Repiso, M. (2000)., La mejora de la eficacia escolar. Un estudio de casos., MEC, Madrid.


Muñoz Repiso, M. (2003)., Mejorar procesos, mejorar resultados en educación., MEC, Madrid.


Navarro, R. (Coord.) (2007)., Didáctica y curriculum para el desarrollo de competencias., Dykinson, Madrid


Rodriguez Diéguez, J.L. (2004)., La progrmación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del
profesor., Aljibe, Málaga


Villa Sanchez, A. (Coord.) (2004)., Dirección para la innovación: Apertura de los centros a la sociedad del conocimiento., ICE
de la Universidad de Deusto, Bilbao


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
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As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional 


Materia As Linguas
Estranxeiras no
Contexto Español
e Internacional


     


Código V02M066V09230      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 8   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego
Inglés


     


Departamento


Coordinador/a Varela Bravo, Eduardo José
Constela Doce, Xesús Anxo


Profesorado Alonso Alonso, María Rosa
Constela Doce, Xesús Anxo
Varela Bravo, Eduardo José


Correo-e evarela@uvigo.es
xesusconstela@yahoo.com


Web http://www.grammar-pragmatics-communication.ejvarelabravo.com/ 


Descrición
xeral


Esta materia ocúpase da importancia da aprendizaxe das linguas estranxeiras no actual marco europeo, por
iso os contidos céntranse nos distintos métodos de aprendizaxe, no ensino do vocabulario, a gramática e as
diferentes destrezas, na selección e manexo de libros de texto e demais material educativo e na
aproximación ao ensino de linguas estranxeiras no contexto europeo. O enfoque desta materia é
eminentemente práctico e todas as actividades realizaranse de xeito práctico na aula co obxectivo de
introducir o alumnado nas características do ensino dunha lingua estranxeira na aula. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


Páxina 2 de 6







 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e
aprendizaxe respectivos.


saber A2


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber
saber facer


A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe
nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas,
adaptadas á diversidade dos estudantes


saber
saber facer


A6


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade
para aprender por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de
decisión que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer


A8


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar /
ser


A17


Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32


Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e
profesional.


saber
saber facer


A25


Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas
para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A36


Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. saber facer
Saber estar /
ser


A39


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización
e expor alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias
correspondentes á especialización.


saber A47


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber facer B1


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer
Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


1. Manexo da clase no contexto actual. . 


2. Métodos de aprendizaxe e ensino de linguas . 


3. Selección e uso de libros de texto e outros
materiais 


. 


4. O ensino do vocabulario . 


5. O ensino da gramática . 


6. O ensino da comprensión escrita . 


7. O ensino da expresión escrita . 


8. O ensino da comprensión oral . 


9. O ensino da expresión oral . 


10. O traballo a través de proxectos . 


11. Programas e outros recursos europeos . 


12. Avaliación das diferentes actividades . 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 25 0 0 30 55


Traballos de aula 15 0 0 25 40


Estudo de casos/análises
de situacións


10 0 0 15 25


Estudos/actividades
previos


0 0 0 15 15


Presentacións/exposicións 0 0 0 15 15


Traballos tutelados 14 0 0 36 50


Horas totais E: 200


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 8 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Clase teórica na que se imparten os contidos do temario. 


Traballos de aula Actividades prácticas de consolidación realizadas na aula. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Traballo con aplicacións en liña de interese didáctico. 


Estudos/actividades
previos


Análise e comentario de materiais didácticos impresos. 


Presentacións/exposicións Actividades de deseño e organización. 


Traballos tutelados Traballo monográfico sobre un aspecto relacionado cos contidos do curso. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos
tutelados


O responsable do curso estará a disposición do alumnado de forma presencial nas titorías oficiais do curso
e nas titorías especializadas que sexan necesarias para a redacción dos traballos e presentacións. Tamén
haberá servizo de consulta en liña.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Participación na clase. 20


Presentacións/exposicións Traballos durante o curso. 20


Traballos tutelados Traballo final. 60


Outros comentarios e segunda convocatoria


É requisito indispensable para aprobar a asignatura asistir a tódalas sesións presenciais e obter alomenos un 5 nas distintas
actividades avaliadas. Se un alumno/a non supera cun 5 algunha das partes, terá a oportunidade de recuperala na segunda
convocatoria en xullo presentando de novo o traballo corrixido segundo as instruccións do profesorado.


Bibliografía. Fontes de información 


Ademais das referencias listadas nesta sección, o profesorado proporcionará unha selección de lecturas e material de
traballo complementario para cada un dos puntos do temario.


Referencias orientativas.


Alcalde Mato, N. Principales métodos de enseñanza de lenguas extranjeras en Alemania:
http://www.upv.es/di/revista/docs/art2011/01_RDLAn6_AlcaldeMato_Nuria.pdf


Álvarez, A. I. Enfoques y métodos de enseñanza de lenguas extranjeras:
http://www.unioviedo.es/aal/archivos_pdf/Tema%20M%E9todosEnse%F1anza.pdf


Amade Tomás, A. Metodología y organización del aula (
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_26/ANTONIO_ADAME_TOMAS_01.pdf)


Cabero Almera, J. Análisis de medios de enseñanza. Alfar, Sevilla, 1990


Delgado Cabrera, A. (2002-2003). La enseñanza del francés en el siglo XX: métodos y enfoques, Anales de Filología Francesa
11: 79-96


Estaire, S. Zanón, J.Planning Classwork, A task based approach.Heinemann 1994


García García, M. La interacción oral alumno/ alumno en el aula de lenguas extranjeras: líneas de investigación y
consideraciones didácticas. Centro Virtual Cervantes:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0555.pdf


Gibbons, P. Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Heinemnann, Portsmouth 2002 .


Gibbons, P. Reading in a Second Language: http://www.heinemann.com/shared/onlineresources/E00366/chapter5.pdf


Georgetown University,The George Washington University, and the Center for Applied Linguistics.: Strategies for Developing
Listening Skills: http://www.nclrc.org/essentials/listening/stratlisten.htm
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Johnson, D.W. ,. Johnson, R. T , Holubec, E. J. El aprendizaje cooperativo en el aula. (
http://www.sallep.net/cooperativo/El%20aprendizaje%20cooperativo%20en%20el%20aula.pdf)


Martín Sánchez, M. A. Historia de la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras. History of Foreign Language
Teaching Methodology: http://iesgtballester.juntaextremadura.net/web/profesores/tejuelo/vinculos/articulos/r05/05.pdf


National Reading Panel: http://www.nationalreadingpanel.org/


Plaza Pardo. j. J. En busca de la gramática perdida. (http://eoialicante.edu.gva.es/revista_eoi/?page_id=65)


Ribé, R. Vidal, N. Project Work Step by Step.Heinemann 1993


Swaffar, J. Foreign Language Teaching Methods: Reading: http://coerll.utexas.edu/methods/modules/reading/


Zaro, J.J. La traducción como procedimiento en la enseñanza de lenguas extranjeras. Estado de la cuestión:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~eeooii/actas99-00/traduccion.htm


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Prácticas Externas/V02M066V09301
Traballo Fin de Master/V02M066V09401


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras 


Materia Didáctica da
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Titulacion Máster
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Formación
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Especialidade:
Linguas e
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 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Valcárcel Riveiro, Carlos


Profesorado Ozón Godoy, María del Carmen
Salceda Rodríguez, Hermes
Valcárcel Riveiro, Carlos


Correo-e carlos.valcarcel@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


Páxina 2 de 7







 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Ofrecer ao futuro profesorado de ESO, Bacharelato, FP e Ensino de Idiomas a formación
pedagóxica e didáctica esixida pola lexislación actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A13
B1


Coñecer os contidos curriculares saber A1
A2
A5
A13
A33
A37
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Elaborar e programar unidades didácticas. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A5
A6
A7
A8
A10
A13
A16
A22
A31
A33
A35
A36
A37
A39
A40
B1
B2
B3


Buscar e deseñar actividades que fomente a competencia comunicativa traballando as
catro destrezas (falar, escoitar, ler, escribir) utilizando diferentes materiais e recursos
(oral, impreso, audiovisuais, dixitais, multimedia...).


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A19
A21
A22
A33
A35
A38
A39
A40
A41
A42
A48
B1
B2
B3


Adquirir estratexias para traballar atendendo á diversidade. saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A16
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A30
A31
A38
A48
B1
B2
B3
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Dominar habilidades para que o proceso ensino aprendizaxe se desenvolva sempre no
marco da educación en valores, a estimulación e esforzo do alumnado, dotándoo das
ferramentas necesaria para aprender a aprender e favorecer a automía persoal.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A8
A19
A22
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Introdución ao o sistema educativo español e
autonómico. 


- ESO
- Bacharelato
- FP
- EOIs 


A competencia comunicativa Deseño curricular base para linguas estranxeiras 


Programación didáctica do Departamento de
Linguas estranxeiras. 


- Introdución: Documentos legais para elaborar a programación, o
contorno escolar e o alumnado, etc…
- Contribución da materia ao logro das competencias básicas (na ESO)
- Obxectivos , contidos, criterios de avaliación para o 1º, 2º, 3º, 4º ESO,
Bacharelato, Formación Profesional, E.O.I.
- Metodoloxía didáctica; materiais e recursos didácticos
- Secuencia e temporalización de contidos.
- Medidas de atención á diversidade 


Elaboración e desenvolvemento de Unidades
Didácticas 


- Obxectivos didácticos 
- Contidos de aprendizaxe
- Selección de actividades para traballar as distintas destrezas: expresión
oral e escrita, compression oral e escrita.
- Secuenciación e temporalización 
- Recursos materiais
- Avaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 60 120 180


Traballos de aula 30 0 30


Debates 10 10 20


Estudo de casos/análises de situacións 20 20 40


Traballos e proxectos 0 30 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Presentación dos puntos esenciais dos contidos da materia. 


Traballos de aula Resolución na aula de actividades relacionadas cos contidos da materia e encamiñadas a acadar os
obxectivos fixados para a mesma. 


Debates Construción dunha visión crítica sobre os contidos da materia mediante o intercambio de opinións
na aula. 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise de prácticas metodolóxicas de especial interese. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Estudo de
casos/análises de
situacións


O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.
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Traballos de aula O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Debates O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia.


Traballos e proxectos O alumnado poderá contactar o profesorado por correo electrónico ou durante o horario e espazos de
atendemento previamente establecidos para achegar propostas e resolver dúbidas relacionadas cos
contidos e obxectivos da materia. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos e
proxectos


Cada alumno deberá realizar ao longo do curso unha serie de traballos. Os criterios de
avaliación, así como o formato, modalidade e prazos de presentación serán establecidos en
cada grupo polo profesorado responsábel. A avaliación será, por tanto, continua, progresiva e
sumativa. 


100


Outros comentarios e segunda convocatoria


A avaliación continua só se aplicará ao alumnado que asista habitualmente ás clases. 


O alumnado que presente un absentismo prolongado ás clases ou que non supere o proceso de avaliación en primeira
convocatoria terá que presentar un traballo centrado no deseño dunha unidade didáctica. O alumno pódelle propor ao
profesor un tema diferente para o seu traballo. Sexa como for, o profesor debe estar informado e conforme coa mudanza de
tema.


Bibliografía. Fontes de información 


Lexislación vixente na Comunidade Autónoma de Galicia


AITKEN, R., Teaching Tenses, Walton-on-Thames: Nelson, 1992. 
BESTARD MONROIG, J. & PEREZ MARTIN, C., La didáctica de la lengua inglesa. Fundamentos lingüísticos y metodológicos,
Madrid: Síntesis, 1992.  CRANMER, D. & LAROY C., Musical Openings. Using music in the language classroom, Harlow:
Longman, 1992.  
EQUIPO PYGMALION, Intersubject Activities. Actividades de inglés en relación con otras áreas, Madrid: Narcea, 1992. 
HANCOCK, M. Singing Grammar. Teaching grammar through songs. Cambridge: C.U.P., 1998 (+ 2 cass.).  
HOWARD-WILLIAMS, D. & HERD, C., Word Games with English, 2 & 3, Oxford: Heinemann, 1986. 


BENTLEY, K. (2010): The TKT (Teaching Knowledge Test) course : CLIL Module (Content and Language Integrated
Learning), Cambridge, Cambridge University Press.


BOYER, H. et al. (1990): Nouvelle introduction à la didactique du FLE, Paris, Clé International.


CONSELLO DE EUROPA (2001): Marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino,
avaliación, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.


CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (2008): Lexislación da Educación Secundaria Obrigatoria en
Galicia, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.


COURTILLON, J. (2003): Élaborer un cours de FLE, Paris, Hachette.


CUQ, J. P. (1996): Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère, Paris, Didier-Hatier.


CUQ, J. P. et GRUCA, I. (2009): Cours didactique du français langue étrangère et seconde, Grenoble, Presses
Universitaires de Grenoble.


CYR, P. et GERMAIN, C. (1998) : Les stratégies d’apprentissage, Paris, Clé-International.


DALE L. et TANNER, R. (2012): CLIL activities : a resource for subject and language teachers, Cambridge, Cambridge
University Press.


GERMAIN, C. (1991): Le point sur l’approche communicative en didactique des langues, Canada-Québec, Centre éducatif
et culturel.
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HIRSCHPRUNG, N. (2005): Apprendre et Enseigner avec le Multimedia, Paris, Hachette.


LASAGABASTER, D. e RUÍZ, Y. —eds.— (2010): CLIL in Spain: Implementation, Results and Teacher Training. Newcastle
upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing.


NOËL-JOTHY, F. et SAMPSONIS, B. (2006): Certifications et outils d'évaluation en FLE, Paris, Hachette.


PORCHER, L. (2004): L’enseignement des langues étrangères, Paris, Hachette.


PUREN, C. (1988): Histoire des méthodologies de l’enseigenement des langues, Paris, Nathan-Clé International.


SAN ISIDRO, F.X. —coord.— (2009): CLIL: Integrando linguas "a través" do currículo, Santiago de Compostela, Xunta
de Galicia.


SAN ISIDRO, F.X. —coord.— (2011): Materiais plurilingües 3.0: Formación, creación e difusión, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia.


VELTCHEFF C. et HILTON, S. (2003): L’évaluation en FLE, Paris, Hachette.


VÉRONIQUE, D. et alii (2009): L'acquisition de la grammaire du français, langue étrangère, Paris, Didier.


VIGNER, G. (2004): La grammaire en FLE, Paris, Hachette.


WEISS, F. (2002): Jouer, communiquer, apprendre. Paris, Hachette.


YAICHE, F. (1996) : Les simulations globales, mode d’emploi, Paris, Hachette.


OXFORD R. (1990) Language learning strategies.


CANALE; M: (1983) From communicative competence to communicative language.Traducción española:De la competencia
comunicativa a la pedagogía comunicativa del lenguaje.
PEREZ RULL, J.C. (1987). El ordenador en el aula de idiomas. Cuadernos de pedagogía
FERNANDEZ SIERRA, J. (1995) . El trabajo docente y psicopedagócico en Educación Secundaria.
Adaptaciones curriculares. Un enfoque dende a práctica educativa (Xunta de Galicia)
Hernández,P. Diseñar y Enseñar.Teorías y técnicas de la programación.


Recomendacións 
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 6   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Martínez Insua, Ana Elina


Profesorado Martínez Insua, Ana Elina
Pérez Guerra, Javier


Correo-e minsua@uvigo.es


Web http://faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


Este materia ten como obxectivo a innovación e mellora na práctica docente de linguas estranxeiras a través
da investigación na aula, cunha metodoloxía centrada no alumnado. As premisas básicas da práctica docente
neste eido son a observación, avaliación e adaptación de actividades na aula de linguas estranxeiras, a
aprendizaxe autónoma e as diferentes modalidades para avaliala. Prestarase unha atención especial ás
tecnoloxías da información e a comunicación como fontes de innovación e investigación nas linguas
estranxeiras. Afondarase igualmente nos recursos innovadores dos programas europeos para o estudo das
linguas estranxeiras. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


Páxina 1 de 5



http://faitic.uvigo.es





 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecemento das estratexias fundamentais de innovación docente no eido do ensino das
linguas estranxeiras


saber A42
A45


Coñecemento das ferramentas relativas ás novas tecnoloxías que permitan estratexias de
innovación docente no ensino de linguas estranxeiras


saber
saber facer


A36
A38
A40


Coñecemento de estratexias de dinamización individual e grupal no eido do ensino das
linguas estranxeiras


saber
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
A44
B2


Posta en práctica dos coñecementos adquiridos mediante o desenvolvemento dunha
práctica innovadora relativa ao ensino das linguas estranxeiras


saber facer A45
B2
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Coñecementos de proxectos autonómicos, estatais e internacionais de innovación docente
no eido das linguas estranxeiras


saber A35
B1


Contidos 


Tema  


- Introdución ás estratexias de innovación
docente no eido do ensino de linguas
estranxeiras 


. 


- Programas CLIC e semellantes nos ámbitos
autonómico, estatal e internacional 


. 


- Programas e plataformas informáticas
aplicables a contextos de innovación educativa
(software de tarefas baseadas en problemas,
blogs e web 2.0, plataformas de teleaprendizaje
en contextos de blended learning, etc.) 


. 


- Introdución á lingüística de corpus como fonte
de investigación en innovación educativa 


. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 9 0 0 18 27


Traballos de aula 14 0 0 48 62


Presentacións/exposicións 6 0 0 54 60


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Presentación da materia por parte do profesorado. 


Sesión maxistral Exposición dos contidos máis teóricos da materia por parte do profesorado. 


Traballos de aula Desenvolvemento de pequenas tarefas relativas á innovación docente por parte do alumnado. 


Presentacións/exposició
ns


Presentacións dun proxecto de innovación docente por parte do alumnado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Titorías presenciais individualizadas: Horario de atención do profesorado na Facultade de Filoloxía
e Tradución:
- Ana Elina Martínez Insua: despacho Newton 1
- Javier Pérez Guerra: despacho B43


Titorías virtuais:
- correo electrónico (véxase portada da guía docente)
- plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es


Presentacións/exposicións Titorías presenciais individualizadas: Horario de atención do profesorado na Facultade de Filoloxía
e Tradución:
- Ana Elina Martínez Insua: despacho Newton 1
- Javier Pérez Guerra: despacho B43


Titorías virtuais:
- correo electrónico (véxase portada da guía docente)
- plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral . 20


Traballos de aula . 40


Presentacións/exposicións . 40
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Outros comentarios e segunda convocatoria


A avaliación da segunda convocatoria (xullo) farase exclusivamente mediante unha proba escrita sobre os contidos da
materia.


Bibliografía. Fontes de información 


Entregarase bibliografía específica nas sesións docentes presenciais.


Publicaranse referencias bibliográficas na plataforma de teleaprendizaxe Tema en http://faitic.uvigo.es.


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V09301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232
As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional/V02M066V09230
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V09401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas
Estranxeiras


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V09102
Didáctica da Ensinanza das Linguas Estranxeiras/V02M066V09231
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V09103
Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras/V02M066V09232
As Linguas Estranxeiras no Contexto Español e Internacional/V02M066V09230
Orientación e Función Titorial/V02M066V09101
Prácticas Externas/V02M066V09301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V09104


Páxina 4 de 4







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código V02M066V10101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Barreira Arias, Alberto José


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Doval Ruiz, María Isabel
Fernández Guerra, Ernesto


Correo-e abarreira@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster
Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación
Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa
para o estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor
educativa diaria, así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun
plantexamento educativo inclusivo e altamente persoalizado en colaboración cos equipos
docentes, estudiantes e familias. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer, comprender e desenvolver os fundamentos teóricos (conceptuais, lexislativos)
sobre os que se asenta a orientación e a función titorial, así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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Analizar e valorar a importancia da orientación e da titoría como un factor de calidade no
ensino en secundaria, sensibilizando ó profesorado da necesidade da súa participación
activa.


saber facer
Saber estar / ser


A11
A15
A16
A17
A20
A22
A30
A39
A43
B2


Comprender a organización e a estrutura do Plan de Acción Titorial para un centro de
ensinanza secundaria


saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


Deseñar e aplicar estratexias e programas de atención á diversidade do alumnado, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer


A3
A6
A7
A8
A10
A15
A19
A22
A27
A28
A30
B1
B3


Coñecer e aplicar algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización
da labor titorial.


saber
saber facer


A8
A9
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A31
A39
A48
A49
B1
B3


Promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. informando e asesorando nos
diversos ámbitos da orientación e a acción titorial.


saber
saber facer


A15
A25
A26
A28
A29
A30
B1
B3


Contidos 


Tema  
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1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar.
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial.
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade.
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade.
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares.
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría.
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Presentacións/exposicións 2 0 0 4 6


Foros de discusión 0 0 0 2 2


Sesión maxistral 8 0 2 16 24


Titoría en grupo 2 0 0 0 2


Actividades introdutorias 1.5 0 0 0 1.5


Traballos de aula 4 0 2 8 12


Traballos e proxectos 0 0 0 40 40


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como
presentar a materia. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 


Páxina 5 de 7







Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,
proxecto...Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a
todo o alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das
horas) ademais da realización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É
necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderá presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais)
sobre todos os contidos traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos
coñecementos e competencias acadadas polos alumnos/as na materia e terá unha ponderación de 10 puntos
(100% da nota final).


Bibliografía. Fontes de información 
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MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
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M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229●


Revista de Investigación Educativa RIE. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187●


Revista de Investigación en Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080●


Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378●


Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066●


Familia.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580●


Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159●


Revista Iberoamericana de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466●


Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804●


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/●


CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/●


http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda as súas raíces no sistema de ideas, procedementos
e valores que os seus fins lle asignan. A posición dun/ha profesional do campo educativo que quere educar
ser ter unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional como a de aquel que quere guiar a
alguén sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.


Ésta é a razón pola que antes de deseñar o desenvolvemento de calquera intervención pedagóxica, o
profesorado debe ter clara unha Teoría da Educación que guíe a determinación do proceso educativo e a
selección dos medios para logralo.


Para elo, e en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse
exclusivamente a cuestións teóricas acerca da educación e polo tanto afastadas das realidades educativas,
incide polo contrario en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación
significa coñecer para facer, saber para logo aplicar mellor as innovacións educativas i, en definitiva, para
mellorar a calidade da educación.


A continuación é obrigado determinar qué entendemos por educación, xa que ao ser un termo de uso
habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún modo, todo o mundo se atrevería a dar
unha definición de educación.


Ademais, existen moitos conceptos afíns á educación como formación, ensino, aprendizaxe, instrución,
capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos similares e que deben diferenciarse para a
súa correcta utilización.


Así mesmo, a educación non se pode reducir á que é impartida na escola -Educación Formal-, xa que as
persoas se educan máis alá de ela e os influxos que se reciben a partir de outros medios son tanto ou máis
potentes que os que proceden da escola e incluso interfiren na súa acción.


Polo tanto, faise necesario traballar os conceptos de -Educación Non Formal-, definida como o conxunto de
procesos, medios e institucións específica e diferenciadamente deseñados en función de explícitos
obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do sistema
educativo regrado, e o de -Educación Informal- que se referiría a aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nin sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida.


Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou tanto á Educación Non Formal como á
Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola sociedade, da defensa da virilidade ou a guerra
pasouse á defensa da paz ou a tolerancia, valores nos que ata agora non educaba a escola e que a partir da
transversalidade como a LOXSE e da inclusión da Educación en Valores da LOE si serían incluídos nos seus
contidos.


Tendo en conta que a saída profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria
é polo que un bloque de contido centrarase exclusivamente no sistema educativo, co fin de introducir ao
alumnado no universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e ás
súas funcións en relación coa acción educativa. En consecuencia considéranse os axentes socioeducativos e
as súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais
como o Estado ou as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables
da redacción e desenvolvemento da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual compleméntase cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro (LOMCE
– Lei Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


• Analizar os aspectos substantivos do sistema educativo español nos ámbitos estatal e
autonómico. Estudar e coñecer a súa estrutura nunha perspectiva histórica e actual.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Reflexionar e comprender os aspectos fundamentais na Lei Orgánica 2/2006 en relación
cos niveis educativos vinculados ao Mestrado de Secundaria.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Coñecer e valorar o rol dos axentes socioeducativos nos procesos educativos formais
propios das ensinanzas de secundaria, bacharelato, formación profesional e ensinanzas de
idiomas.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


• Promover accións de educación afectivoemocional, en valores e formación cidadá. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29
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• Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber
saber facer
Saber estar / ser


A7
A13
A24
A28
A29


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. O universo educativo:
concepto de educación. Os escenarios
educativos (Educación Formal, Non Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3. Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escenarios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5. Da escola tradicional ás escolas renovadas.


Bloque temático 2. O sistema educativo. Os
axentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) e a súa evolución. 


2.1. O sistema educativo español. Análise histórica. LOXSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e posobrigatorias. A Educación Secundaria e o Bacharelato. A
Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares.


Bloque temático 3. A Educación en Valores.
3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Hacia unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía i estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado ante os valores controvertidos.
3.5. A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 9 12 21


Traballos de aula 8 18 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40.5 40.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado presenta os núcelos temáticos fundamentais da materia. 


Traballos de aula Logo da presentación dos núcleos temáticos fundamentais da materia realizanse traballos
prácticos, análise de situacións, estudo de casos e outras actividades vinculadas coas
competencias a desenvolver. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


O alumnado realiza un traballo vinculado cos núcleos temáticos fundamentais da materia e coas
competencias a desenvolver, segundo proposta previa do profesorado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Traballos de aula O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Resolución de problemas e/ou exercicios
de forma autónoma


O profesorado atende as cuestións, problemas, suxestións, propostas..., do
alumnado mediante correo electrónico ou titoría presencial.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Recollida de sinaturas en aula 20


Traballos de aula Recollida de intervencións e traballos prácticos 30
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Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo/s 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


O alumnado que non siga o procedemento de avaliación continua deberá realizar un traballo e un exame vinculados ambos
cos núcleos temáticos da disciplina, tendo o traballo un valor do 40% e o exame do 60%.


Bibliografía. Fontes de información 


LIBROS


Camps, Victoria (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.


Caride, José A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.


Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.


Colom, Antoni J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.


Delors, Jacques (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.


Esteve, José M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.


LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.


Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.


Morin, Edgar (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.


Penac, Daniel (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.


Puig, José Mª et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.


Sarramona, Jaume (1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC.


Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de Educación
y Ciencia.


Touriñán, José M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.


Vázquez, Victoria; Escámez, Juan y García, Rafaela (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva


           pedagogía. Valencia: Brief.


REVISTAS


Aula Abierta / Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación /
Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación/
Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Teoría de la
Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/… (Consultar Bases de Datos:
http://dialnet.unirioja.es/).


 


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Resulta moi importante asistir a clase. En caso de ter problemas de asistencia comentar esa circusntancia co profesorado
para poder facer un seguimento adecuado da materia.
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Coordinador/a Tellado González, Fernando


Profesorado Alfonso Gil, Sonia
Tellado González, Fernando


Correo-e ftellado@uvigo.es


Web http://ftellado@uvigo.es 


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


Páxina 1 de 6



http://ftellado@uvigo.es





 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A18
A20


Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes
con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia 


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos 


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


Descripción e avaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70
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Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula


son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80% estando admitido faltar ó 20 % da


presencialidade.


Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como


mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos da materia, na data marcada no


calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas


de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta


persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de


xullo.


 


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA BÁSICA


Coll, C. (Coord.). (2010).


Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.


Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:


Alianza.


González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación. Madrid: Pirámide.


Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice


Hall.


Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:


Alianza Editorial.


Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.


García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel.


Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.


Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES


Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011).


Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:


Pirámide.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código V02M066V10103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Cid González, Antonio Pedro


Profesorado Cid González, Antonio Pedro
Fernández Rodicio, Clara Isabel
Pino Juste, Margarita Rosa


Correo-e antopedronio@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


O currículum é o eixo sobre o que se desarrolla a labor educativa, tanto nos aspectos conceptuais
(concepcións, compoñentes, niveis,...)como nos procedimentos (procesos de deseño, posta en práctica,
avaliación,...). De ahí a importancia do dominio dos contidos que vamos a traballar neste módulo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desarrollar proxectos educativos e unidades de programación que permitan
adaptar o currículum oficial ó contexto sociocultural.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A28
B1
B2


Programar e implementar os procesos de avaliación: coñecemento e habilidade de
implementación de procesos avaliadores.


saber
saber facer


A41
A45
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Empregar diferentes metodoloxías en función do proceso de ensino-aprendizaxe,
adecuando os aspectos, procesos e criterios metodolóxicos a cada situación de E/A


saber
saber facer


A35
B3


Establecer procesos de mellora do proceso de E/A: analizando a interacción
profesor-alumno como base para o establecemento de novas estratéxias de acción
programadora durante a realización do proceso de E/A.


saber facer
Saber estar / ser


A7
A8
A9


Construir e seleccionar materiais didácticos adecuandoos ó saber facer dos alumnos.


saber
saber facer


A38


Crear deseños curriculares según os diferentes modelos, proxectando, en cada caso, a
toma de decisións dunha forma auto-reflexiva e crítica.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B3


Dominar as diferentes técnicas e tipos de avaliación responsabilizandose dos procesos
avaliativos.


saber facer
Saber estar / ser


A41
A45
A49


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais e lexislativas 


Currículum e teorías curriculares.
Orientacións teóricas do currículum.
Modelos de currículum.
Bases lexislativas. 


2.- Organización de centros educativos. 


Organización do alumnado.
Organización do profesorado e liderazgo.
Organos colexiados do centro escolar.
Documentos institucionais. 


3.- Compoñentes didácticos. Competencias.
Obxectivos: tipos e redacción.
Contidos: selección e secuenciación.
Metodoloxía: principios e estratexias.
Actividades:organización da aula e secuenciación da actividade.
Recursos didácticos.
Avaliación do proceso de E/A. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Proxectos 0 30 30


Prácticas autónomas a través de TIC 0 14 14


Sesión maxistral 11 22 33


Traballos de aula 11 22 33


Traballos e proxectos 0 2 2


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Proxectos Utilizarase como metodoloxía base o Aprendizaxe Basado en Proxectos, metodoloxía activa e
colaborativa cuio obxectivo é que o alumno alcance o dominio duns contidos mediante a
realización dun proxecto que, seguindo a Edwards (2000) consta dos seguintes pasos: Planificación
da investigación, selección do tema, recollida da información, aplicación, análise dos datos,
informe, seguimento e avaliación
O proxecto consistirá na elaboración dunha unidade didáctica que se realizará individualmente o
longo do curso. As diferentes fases do proxecto concretaranse nun producto escrito no ordenador.
O profesor ofrecerá posibles temáticas para este proxecto. A elaboración levarase a cabo a medida
que se aborden as diferentes unidades temáticas nas clases maxistrales. 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realizaran se prácticas autónomas a traves das diferentes plataformas didácticas na busqueda de
información. 
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Sesión maxistral Durante as sesións maxistrais realizaranse as explicacións teóricas dos temas e aclararanse as
dúbidas surxidas na elaboración do proxecto correspondentes a cada tema abordado.
O alumno disporá dun texto base para o seguimento do programa así como dunha guia na
exposición das unidades temáticas. 


Traballos de aula Durante as clases presenciais faranse exercicios concretos coa finalidade de que o alumno adquira
e consolide determinados procedimentos que, mais tarde, deberá formalizar de xeito autónomo no
proxecto.
Neste senso o alumno presentar´ó final do curso as seguintes evidencias:
1.- redacción dunha orde do día para unha reunión de departamento.
2.- Redacción dunha acta de reunión semanal do deprtamento.
3.- Deseño dunha U.D. facendo especial énfase na metodoloxía e avaliación.
4.- Glosario de termos e mapa conceptual dos documentos traballados (extensión maxima 5 folios). 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Farase un seguimento dos traballos


Proxectos Farase un seguimento dos traballos


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Calificaranse as actividades de aula para a comprobación da consolidación dos aprendizaxes
e para unha retroalimentación positiva. (1 punto). 


10


Proxectos Realización dunha U.D. para a que o profesor proporá temáticas pero o alumno poderá,
escoller temática e curso de implementación. 


90


Outros comentarios e segunda convocatoria
Os criterios de corrección son:
1.- Utilización e dominio dos coñecementos dispoñibles nos documentos traballados, contraste e
fundamentación do aprendido.
2.- Comprensión das ideas básicas contidas nos materiais analizados e traballados.
3.- Elaboración da expresión.
4.- Capacidade receptiva para a mellora do rendimento académico.
5.- Crítica razoada de posicións e feitos fundamentais, argumentos, vocabulario propios da materia.
6.- Claridade expositiva e habilidade comunicadora.
7.- Estructura correcta na presentación do proxecto (seguir estructura con elementos prescriptivos).
8.- Calidade das aportacións e innovacións e compromiso nas tareas.


Bibliografía. Fontes de información 


Canton Mayo, I. y Pino Juste, M.R., Diseño y desarrollo del currículum, Alianza Editorial, 2011


Cid, A.P., Diseño y desarrollo del currículum.Manual de programación, Andavira, 2010


Antunez, S. y Gairin, J., La organización escolar. Práctica y fundamentos, Editorial Grao, 1996


Bandez Angel, J., Programación de unidades didácticas segun ambientes de aprendizaje, Inde, 2000


Barbera Albalat, V., Normas para la elaboración del Proyecto Curricular, uela española, 1999


González González, M.T., Organización y gestión de centros escolares, Prentice-Hall, 2003


Herrera Lara, J.A.; Manjon, D.G. y Vidal, J.G., Guia para elaborar programaciones y unidades didácticas en educación
secundaria, EOS, 2005


Medina Rivilla, A. y Savador Mata, F., Didáctica general, Prentice-Hall, 2002


Rodriguez Dieguez, J.L., La programación de la enseñanza. El diseño y la programación como competencias del profesor,
Aljibe, 2004


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237


Páxina 5 de 6







Páxina 6 de 6







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas 


Materia Bases para a
Ensinanza e a
Aprendizaxe das
Linguas


     


Código V02M066V10233      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Sueiro Justel, Joaquín


Profesorado Sueiro Justel, Joaquín


Correo-e jsueiro@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso da ensinanza da Lingua e Literatura
Buscar, obter e procesar información, transformala en coñecemento e aplicala ao proceso da
ensinanza da Lingua e Literatura
Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas adaptadas aos estudantes
Adquirir estratexias para estimular o esforzo e a aprendizaxe dos estudantes
Adquirir criterios de elaboración e selección de materiais didácticos de Lingua e Literatura
Integrar a formación en TICs na ensinanza da Lingua e Literatura


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A12
A32
A33
A41
A42
B1
B2


Contidos 


Tema  
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1. A tarea docente no mundo contemporáneo 


2. O ensino-aprendizaxe de español e galego 


3. A ensinanza-aprendizaxe de linguas:
Introducción.


4. A ensinanza da literatura 


1.1. O papel do docente no mundo actual
1.2 O docente de linguas 
1.3. O docente de linguas proprias e extranxeiras 


2. 1. Breve consideración histórica 
2.2. O español e o galego coma L1 e L2 no mundo actual.


3.1 Adquisición vs aprendizaxe 
3.2.Diferencias entre ensinanza aprendizaxe da L1 e L2
3.3.Conceptos fundamentais do proceso de ensinanza-aprendizaxe de L1
e L2 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 8 0 3 24 32


Presentacións/exposicións 3 0 6 18 21


Traballos tutelados 2 0 9 18 20


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Presentación por parte do docente dos temas fundamentáis 


Presentacións/exposició
ns


exposición oral por parte do alumnado dos traballos realizados 


Traballos tutelados Elaboración dun traballo dirixido polo docente sobre un caso derivado dos ocontidos teóricos 


Actividades introdutorias Explicación por parte do docente do curso, metodoloxías, avaliación, etc. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións Dirixir individualmente o traballo que ten que realizar o/a alumno/a


Traballos tutelados Dirixir individualmente o traballo que ten que realizar o/a alumno/a


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Presentación do traballo realizado baixo a dirección do docente 30


Traballos tutelados Preparación e elaboración dun traballo baixo a dirección do docente. 70


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para poder ser avaliados pola elaboración e defensa dun traballo, o/a alumno/a deberá asistir alomenos a un 85% das aulas. 


Caso de non facelo, poderá optar por un exame de teórico-práctico dos contidos no mes de xullo. 


Bibliografía. Fontes de información 


Austin, J.L, Cómo hacer cosas con las palabras: palabras y acciones, Barcelona: Paidós, 1988


Candlin, C. N. y Murphy, D. (Eds.)., Language Learning Tasks. , Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1987


Coll, C. , Psicología y Currículo, Barcelona: Ediciones Paidós., 1987


Zanón, J. (coord.) , La enseñanza del español mediante tareas, Madrid: Edinumen, 1999


Richards, J. &; Rodgers, Th., Enfoques y mátodos en la enseñanza de idiomas, Cambridge University Press, 2003


Arrarte G, Las tecnologías de la información en la enseñanza del español, Madrid Arco Libros, 2011


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria 


Materia Didáctica da
Lingua e
Literatura na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V10234      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento Lingua española


Coordinador/a Sueiro Justel, Joaquín


Profesorado Sueiro Justel, Joaquín


Correo-e jsueiro@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


Páxina 2 de 5







 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contrastar co alumnado a experiencia docente de Secundaria e Bacharelato e de L2
Estudar o enfoque do ensino das Linguas Castelá e Galega en Secundaria e Bacharelato
Estudar o enfoque do ensino das Literaturas Galega e Española en Secundaria e Bacharelato
Analizar as perspectivas e metodoloxía da Lingua e Literatura en Secundaria e Bacharelato
Estratexias pedagóxicas e didácticas para co alumnado de Secundaria e Bacharelato
Analizar as posibilidades das TIC no ensino da Lingua e Literatura
Coller práctica e seguridade na avaliación e corrección en Lingua e Literatura.


saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A14
A18
A22
A32
A38
A40
B2
B3


Contidos 


Tema  
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1. A interdisciplinariedade e os contidos
transversais na clase de Lingua e Literatura.
2. Da competencia lingüística á competencia
comunicativa.
3. Lingua(s) e sociedade.
4. Principais metodoloxías de
ensinanza-aprendizaxe 
5. Aplicación dos estudos teóricos ó caso do
español e do galego
6. A literatura na aula de secundaria e
bacharelato 
7. A unidade didáctica e a programación de
lingua e literatura 


3.1.O Español e o galego no mundo
3.2. O español e o galego na Galiza. Implicacións metodolóxicas


4.1. Os chamados métodos tradicionais
4.2.Principais correntes metodolóxicas xurdidas na segunda metade do
século XX 
4.3. Cara un eclecticismo metodolóxico
5.1. Influencia dos factores extralingüísticos no proceso de aprendizaxe 
5.2 Exemplificacións dos procesos de aprendizaxe 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 12 0 3 36 48


Presentacións/exposicións 4 0 11 44 48


Traballos tutelados 8 0 2 16 24


Actividades introdutorias 1 0 4 4 5


Horas totais E: 125


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos principais temas do curso por parte do docente 


Presentacións/exposicións Presentación por parte do alumnado do traballo realizado sobre unha cuestión deribada dos
contidos da materia 


Traballos tutelados Realización dun traballo dirixido polo docente 


Actividades introdutorias Explicación do curso por parte do docente e encargo de lecturas introdutorias 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións realización dun traballo dirixido polo docente


Traballos tutelados realización dun traballo dirixido polo docente


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Presentación oral dun traballo realizado baixo a dirección do docente 30


Traballos tutelados Diseño, estruturación, organización e elaboración dun traballo dirixido polo docente 70


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para seren avaliados polo traballo e a súa defensa, os/as alumnos/as deberán asistir aolmenos ao 85% das aulas. Caso
contrario, deberán realizar un exame teórico-práctico no mes de xullo


Bibliografía. Fontes de información 


Cassany, D. , Enseñar lengua, Barcelona Grao, 1994


MAQUEO, A. M., Lengua, aprendizaje y enseñanza. El enfoque comunicativo: de la teoría a la práctica., México:
UNAM-LIMUSA Noriega Editores., 2004


centro virtual cervantes, , , 


González Gil María Dolores, CE BIBLIOGRÁFICO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA, DIDÁCTICA DE LA LITERATURA Y LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL, Cervantes, 2011


Bombini, Gustavo, Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura, Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2006


Alvarado Maite, Problemas de la enseñanza de lengua y literatura, Univertsidad de Quilmes, 2004


RUIZ BIKANDI, U., ABASCAL, M.D., CAMPS, A., LARRIGAN, L.M., MARGALLO, A.M.,MATEOS, M., MILIAN, M., R, Didáctica de la
Lengua Castellana y la Literatura., Barcelona Graò, 2011
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, Grupo Greal (Grupo de Investigación sobre la Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas) http://www.greal.cat, , 


, Darle a la Lengua (Felipe Zayas) http://www.fzayas.com/darlealalengua/, , 


Recomendacións 
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Didáctica da Lingua e Literatura Galega na Educación Secundaria 


Materia Didáctica da
Lingua e
Literatura Galega
na Educación
Secundaria


     


Código V02M066V10236      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Guerra, Anxo


Profesorado Calvo Murás, Xosé Manuel
González Guerra, Anxo


Correo-e anxo@galegos.eu


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Contrastar co alumnado a experiencia como profesores de secundaria e bacharelato saber
saber facer
Saber estar / ser


A3
B2


2.Estudar o enfoque do ensino da Lingua Galega e Literatura en secundaria e bacharelato saber
saber facer


A4
B2


3. Analizar as perspectivas e metodoloxía da Lingua Galega e da Literatura en secundaria
e bacharelato.


saber
saber facer


A6
B3


4. Coller seguridade no trato co alumnado de secundaria e bacharelato en Lingua Galega
e Literatura


saber facer
Saber estar / ser


A8
B2


5. Analizar as posibilidades das TIC no ensino da Lingua Galega e Literatura en secundaria
e bacharelato


saber
saber facer


A40
B1


6. Coller práctica e seguridade na avaliación e corrección en Lingua Galega e Literatura en
secundaria e bacharelato


saber
saber facer


A12
A46
B2


Contidos 


Tema  
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CONTIDOS: 
- Anxo González:
Estratexias de aula, tics e literatura


1.- Recursos e estratexias do profesor na aula de Secundaria e
Bacharelato, Lingua Galega e Literatura.
Experiencias persoais e teoría.
2.- O DCB de Lingua Galega e Literatura e a Programación de
departamento. Plan lector e itinerarios de lectura na materia de Lingua
Galega e Literatura. Normativa e Plan do IES Sánchez Cantón.
3.- Plan TICs e recursos tics na materia de Lingua Galega e Literatura. O
proxecto Abalar. Experiencias.
4.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 1: poesía 1. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
5.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 1: poesía 2. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
6.- A literatura na aula de Secundaria e Bacharelato 2: prosa. 
Textos e propostas. Análise dos resultados na aula do IES Sánchez Cantón.
7.- A avaliación na aula de Lingua galega e literatura.
Análise dos resultados nas aulas do Sánchez Cantón.


CONTIDOS: 
- Xosé Manuel Calvo:
Estratexias de aula, sociolingüística, lingua 


1.- Reflexións previas sobre o rol do profesor, o protagonismo do alumno e
o clima da aula.
2.- A interdisciplinariedade e os contidos transversais dende a clase de
Lingua e Literatura Galega.
3.- Lingüística e/ou sociolingüística.
4.- Lingua(s) e sociedade. Interrelacións e complexidade: a variación.
5.- Da competencia lingüística á competencia comunicativa.
6.- Das actitudes ás condutas lingüísticas.
7.- Coñecementos, procedementos e actitudes.
8.- Do oral á escrita.
9.- Da teoría á práctica.
10.- Actividades grupais e personalizadas.
11.- Comprensión, elaboración e (auto)corrección de textos.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Seminarios 30 90 120


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 30 30


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Seminarios Sesións segundo o calendario oficial
Facultade de Tradución
Profesor Anxo González:
Sesión 1.- Recursos e estratexias do profesorado na aula de Lingua Galega e Literatura.
Sesión 2.- DCB. Plan lector de Lingua Galega e Literatura. 
Sesión 3.- Plan TIC de Lingua Galega e Literatura. Abalar
Sesión 4.- Didáctica da Literatura Galega 1. A poesía social. 
Sesión 5.- Didáctica da Literatura Galega 2. A poesía amorosa.
Sesión 6.- Didáctica da Literatura Galega 3. Prosa.
Sesión 7.- A avaliación na clase de literatura.


Profesor Xosé Manuel Calvo:
Sesión 8.- Reflexións previas sobre o rol do profesor, o protagonismo do alumno e o clima da aula.
Sesión 9.- A interdisciplinariedade e os contidos transversais dende a clase de Lingua e Literatura
Galega.
Sesión 10.- Lingüística e/ou sociolingüística.
Das actitudes ás condutas lingüísticas.
Sesión 11.- Lingua(s) e sociedade. Interrelacións e complexidade: a variación.
Da competencia lingüística á competencia comunicativa.
Sesión 12- Coñecementos, procedementos e actitudes.
Do oral á escrita. 
Sesión 13.- Da teoría á práctica.
Actividades grupais e personalizadas.
Sesión 14.- Comprensión, elaboración e (auto)corrección de textos.


Anxo González Guerra-Xosé Manuel Calvo:
Sesión 15.- Avaliación do alumnado e da actividade. Conclusións finais.
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Atención personalizada 


 Descrición


Seminarios Atención personalizada durante o desenvolvemento dos seminarios, no email dos dous
profesores e na FAITIC.


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Atención personalizada durante o desenvolvemento dos seminarios, no email dos dous
profesores e na FAITIC.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Seminarios Asistencia a todas as sesións e participación activa en todos os seminarios 80


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Corrección de traballos e solucións didácticas 20


Outros comentarios e segunda convocatoria


              Avaliación será continua a través do seguimento do alumno, para o que é imprescindible a asistencia ás sesións
presenciais e a colaboración nas actividades propostas.


A nota será numérica: de 0 a 10 


Temario do exame final, en caso de non asistir ás sesións e realizar as tarefas con aproveitamento:


1.   Os obxectivos de Lingua e literatura galega na ESO


2.   Os obxectivos de Lingua e literatura galega no bacharelato


3.   Criterios de avaliación de Lingua e literatura galega na ESO


4.   Criterios de avaliación de Lingua e literatura galega no Bacharelato


5.   As competencias básicas e as TIC na materia de Lingua galega e literatura


6.   A metodoloxía na materia de Lingua galega e literatura nos IES


7.  O plan lector na materia de Lingua galega e literatura


8.  Distribución dos contidos de Lingua galega e literatura na ESO e Bacharelato


 


Bibliografía. Fontes de información 


www.ogalego.eu 
http://www.edu.xunta.es/web/teachers
http://www.xunta.es/linguagalega/o_galego_nas_novas_tecnoloxias
http://www.edu.xunta.es/centros/iessanchezcanton/aulavirtual (como convidado)
http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/
Material subido ao Faitic


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Avaliación será continua a través do seguimento do alumno, para o que é imprescindible a asistencia ás sesións presenciais
e a colaboración nas actividades propostas. Asi como a entrega puntual dos traballos e probas de avaliación.


A nota será numérica: de 0 a 10
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Materia Didáctica da
Lingua e
Literatura
Castelá na
Educación
Secundaria


     


Código V02M066V10235      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
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Literaturas
Oficiais: Castelán
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Varela Portela, María Concepción


Profesorado Varela Portela, María Concepción


Correo-e m.concepcionvarela@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Os coñecementos filolóxicos non resultan suficientes na formación do futuro docente. Este debe saber como
aplicalos e transmitilos en función das diferentes situacións coas que se poida atopar. 
Nesta materia pretendemos aportar aos estudantes do máster as estratexias básicas para poder
desenvolverse axeitadamente na aula, co manexo de tódolos recursos que teñan ao seu alcance, para lograr
que os seus alumnos valoren a necesidade de estudar “Lingua e Literatura” e comprendan a importancia do
seu esforzo para obter a recompensa correspondente.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las
respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como a
la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes
y profesionales del centro.
2 Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.
3 Diseñar y desarrollar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas,
adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
4 Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para
aprender por si mismo y con otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que
faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
5 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y
abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
6 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
7 Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
8 Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los
estudiantes.
9 Integrar la formación en comunicación audiovisual-multimedia en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
10 Conocer estrategias y procedimientos de evaluación y entender la evaluación como un
procedimiento de regulación del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.
11 Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización
cursada.
12 Gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles,
estableciendo prioridades, caminos alternativos e identificando errores lógicos en la toma de
decisiones. 
13 Potenciar la capacidad para el trabajo en entornos cooperativos y pluridisciplinarios.


Universidade de Vigo Guía Docente da materia


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A48
A49
B1
B2
B3
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Obxectivos da materia (xenéricos e específicos)
1 O obxectivo xeral é complementar a formación dos estudantes na dirección do cometido
profesional ao que se encamiña. Deste xeito deberán finalizar o curso cunha visión realista e
actualizada do profesor de Lingua Castelá e Literatura en Secundaria e adquirir as destrezas
que se especifican no apartado correspondente para poder empregalas nun futuro.
2 Entre os obxectivos máis específicos está o de suscitar interese pola profesión e ter
consciencia da necesidade da reciclaxe continua, que requirirá investigar e estar informado
constantemente das novidades que poidan xurdir.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  
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1. Fuentes curriculares, objetivos, contenidos y
criterios de evaluación en los DCB de las áreas
de lengua gallega y literatura y de lengua
castellana y Del DCB al aula: estrategias y
elementos de la programación didáctica en el
área de lengua castellana y literatura.
2. El trabajo con la oralidad y la escritura en
lengua castellana en la educación secundaria. 
3. Recursos bibliográficos, audiovisuales e
informáticos para la enseñanza y aprendizaje de
la lengua y la literatura castellana en la ESO y el
Bachillerato.
4. Análisis y diseño de actividades didácticas en
el área de lengua castellana y literatura.
5. La evaluación de los aprendizajes en el área
de lengua castellana y su literatura: criterios e
instrumentos.
6. 6.Diseño de unidades didácticas para enseñar
lengua y literatura castellana en la educación
secundaria


DESARROLLO DE LOS BLOQUES DE CONTENIDO EN EL AULA
1. El trabajo con la oralidad y la escritura en Lengua castellana y
Literatura:
1.1 Literatura
1.2 Lengua
1.3 Didáctica de la expresión oral
1.4 Didáctica de la escritura
1.5 Tipologías textuales
1.6 Las habilidades comunicativas Técnicas dramáticas. 
1.7. El análisis crítico del discurso y su aprovechamiento en el aula. 
2. Recursos bibliográficos, audiovisuales e informáticos:
2.1. Herramientas tradicionales
2.1.1. Libros de lectura
2.1.2. La prensa
2.1.4. Bibliotecas escolares (*Contémplase a posibilidade de visitar unha
biblioteca escolar para desenvolver as actividades correspondentes in situ)
2.1.5. Otros recursos
2.2. Audiovisuales
2.2.1. Publicidad
2.2.2. CD audio
2.2.3. Cine y TV
2.3. Informáticos
2.3.1. Internet. 
2.3.2. Nuevos géneros discursivos en Internet.
2.3.2. La Webquest
2.3.3. El Messenger
2.3.4. El blog
2.3.5. Aula virtual
3. Análisis y diseño de actividades didácticas
3.1. Formación del profesorado y práctica docente. 
3.2. La motivación 
3.3. La secuencia por tareas
3.4. Los proyectos de lectura.
3.5. Educación en valores 
3.6. Diseño de actividades.
3.7. Evaluación y adecuación de actividades. 
4. La evaluación
5 y 6. DCB y Unidades Didácticas
5.1. Introducción. Estructura y conceptos. 
5.2. Contextualización..
5.3.DCB. Currículos ESO 
5.4. DCB. Currículum Bachillerato.
5.5. Competencias.
5.6. Contenidos y objetivos.
5.7. Actividades.
5.8. Evaluación.
5.9. Medidas de atención a la diversidad.
5.10. Unidades Didácticas y proyecto Interdisciplinar.
5.11. Unidades Didácticas: Programación de Departamento y Memoria
anual.
5.12. Unidades didácticas y su relación con el PEC.
5.13. Las actividades extraescolares.
5.14. Unidades Didácticas interdisciplinares. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Outros 30 120 150


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición
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Outros Distribución das clases Horas presenciais Horas de traballo autónomo Total
Clases teóricas 15 minutos por sesión 
Actividades prácticas de aula 45 minutos por sesión 
Actividades de deseño e organización 20 minutos por sesión 


Análise de materiais didácticos impresos 20 minutos por sesión 
Traballo con aplicacións on-line de interés didáctico 20 minutos por sesión 
TOTAL 2 horas por sesión X 15 sesións 


Atención personalizada 


 Descrición


Outros
Distribución das clases Horas presenciais Horas de traballo autónomo Total
Clases teóricas 15 minutos por sesión 
Actividades prácticas de aula 45 minutos por sesión 
Actividades de deseño e organización 20 minutos por sesión 


Análise de materiais didácticos impresos 20 minutos por sesión 
Traballo con aplicacións on-line de interés didáctico 20 minutos por sesión 
TOTAL 2 horas por sesión X 15 sesións 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outros Criterios principais de cualificación Tipo de instrumento/proba Ponderación


* Adquisición das competencias básicas Diario de clase 4


* Análise e deseño de unidades didácticas relacionadas coa materia Elaboración dunha Unidade
Didáctica* 3


* Dominio dos recursos bibliográficos, audiovisuais e informáticos Entrega de traballos e actividades
periódicamente 2


*Participación e actitude do alumnado na aula Seguimento na aula 1


**De non ter cualificación nas probas mencionadas, o alumno poderá ser avaliado de todo o anterior
nunha proba final Exame final 100


100


Outros comentarios e segunda convocatoria


Criterios principais de cualificación Tipo de instrumento/proba Ponderación


* Adquisición das competencias básicas Diario de clase 4


* Análise e deseño de unidades didácticas
relacionadas coa materia


Elaboración dunha Unidade Didáctica* 3


* Dominio dos recursos bibliográficos, audiovisuais
e informáticos


Entrega de traballos e actividades
periódicamente


2


*Participación e actitude do alumnado na aula Seguimento na aula 1


**De non ter cualificación nas probas mencionadas,
o alumno poderá ser avaliado de todo o anterior
nunha proba final 


Exame final 100


*O deseño da unidade didáctica conterá os apartados que inclúe o esquema básico da LOE para as programacións didácticas,
pero ademais incorporaranse necesariamente contidos relacionados cos seguintes bloques:


•       Literatura


•       Gramática


•       Oralidad


•       Educación en valores


Entre as actividades deseñadas non poden faltar algunhas ferramentas e técnicas coas que traballaremos na clase:


•       Webquest ou cazatesoros (a escoller)
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•       Hotpotatoes


•       Prensa ou publicidade (a escoller)


•       Uso da biblioteca escolar


Os recursos deben ser variados e non limitarse ao bolígrafo e o papel.


Bibliografía. Fontes de información 


Se lle entregará ao alumnado ao comezo de cada unidade


Recomendacións 
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Investigación e Innovación na Área das Linguas 


Materia Investigación e
Innovación na
Área das Linguas


     


Código V02M066V10237      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, María Rosa


Profesorado Pérez Rodríguez, María Rosa


Correo-e rosa@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Introdución á investigación na área das linguas, enfocada especialmente á mellora e innovación docente das
linguas (e literaturas) no ensino secundario. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación


saber A12


Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade
lingüística e as súas implicacións educativas.


saber A31


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber A40


Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un
procedemento de regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo.


saber A41


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber A42


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e
expor alternativas e solucións.


saber A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e
ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber A45


Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión
sobre a práctica.


saber A49


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos,
incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1
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Contidos 


Tema  


1. A innovación docente na área das linguas Contidos e métodos. 


2. Aplicación das novas tecnoloxías ao ensino de
linguas. 


Recursos en internet. Ensino virtual. 


3. A avaliación no proceso de ensino-aprendizaxe Tipos de avaliación. Que e como avaliar.
Avaliar para ensinar, avaliar para cualificar.


4. A investigación en educación Investigación en linguas: temas, métodos. Investigación como recurso de
innovación educativa. Os estudios de caso. 


5. Como escribir un traballo de investigación Selección de tema, busca e organización de datos, normas de
presentación do texto. 


6. Como preparar unha presentación oral Presentación de traballos científicos e defensa de traballos académicos. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 1 2 4


Resolución de problemas
e/ou exercicios


8 0 2 16 24


Presentacións/exposicións 2 0 10 20 22


Titoría en grupo 2 0 3 6 8


Sesión maxistral 12 0 3 36 48


Traballos e proxectos 4 0 10 40 44


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Detección dos coñecementos previos do alumnado e dos seus intereses e motivacións.
Presentación dos obxectivos e contidos da materia. Aclarar os criterios de avaliación. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Formulación e resolución de problemas en pequenos grupos. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e os demáis estudantes dos resultados dun
traballo individual dirixido polo docente. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumnado mantén co profesorado da materia para
asesoramento/desenvolvemento de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun 
traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas e/ou
exercicios


O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Presentacións/exposicións O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Titoría en grupo O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe.


Traballos e proxectos O profesorado estará ao dispor do alumnado durante as sesións presenciais, así como en
titorías individuais ou en grupo, para resolver as dúbidas que se presenten e colaborar na
resolución de calquera problema que puidese xurdir na aprendizaxe. 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións O alumnado fará unha presentación oral ante o grupo dun traballo escrito
previamente entregado ao docente. 


50
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Traballos e proxectos O alumnado presentará un traballo escrito, individual, sobre un tema que acordará
co docente da materia. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Quen non acade o aprobado na primeira edición deberá someterse ao mesmo sistema de avaliación na segunda (xullo):
presentará un traballo escrito, individual, sobre un tema que acordará co docente da materia e, ademáis, fará unha
presentación oral deste ante o docente e, se é o caso, outros membros do grupo.


Bibliografía. Fontes de información 


Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat Politècnica de Catalunya, Cómo presentar un trabajo académico.
Dispoñíbel en liña: (última consulta: 20/07/2012).


Servicio de Biblioteca de la Universidad de La Laguna, Cómo elaborar un trabajo. Dispoñíbel en liña: (última consulta:
20/07/2012). 
Walker, Melissa (1992): Writing research papers. New York: W W Norton & Co Inc. Citado pola edición española: Cómo
escribir trabajos de investigación. Traducido por José A. Álvarez.  Barcelona: Gedisa, 2000.


Recomendacións 


 
Outros comentarios
Non hai recomendacións.
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código V02M066V10301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;lt;br&amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por
el tutor a través:
&amp;lt;br&amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario
(que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir,
además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&amp;lt;br&amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de
horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas/V02M066V10233
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria/V02M066V10235
Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria/V02M066V10234
Didáctica da Lingua e Literatura Galega na Educación Secundaria/V02M066V10236
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V10103
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V10104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código V02M066V10401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Linguas e
Literaturas.
Linguas e
Literaturas
Oficiais: Castelán
e Galego


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 
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 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Bases para a Ensinanza e a Aprendizaxe das Linguas/V02M066V10233
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/V02M066V10102
Didáctica da Lingua e Literatura Castelá na Educación Secundaria/V02M066V10235
Didáctica da Lingua e Literatura na Educación Secundaria/V02M066V10234
Didáctica da Lingua e Literatura Galega na Educación Secundaria/V02M066V10236
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/V02M066V10103
Investigación e Innovación na Área das Linguas/V02M066V10237
Orientación e Función Titorial/V02M066V10101
Prácticas Externas/V02M066V10301
Sistema Educativo e Educación en Valores/V02M066V10104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V02101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ojea Rúa, Manuel


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e moxea@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A1
A2
A5


Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7


Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.


saber
saber facer


A42
A43
A44
A48
A49
B3


Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría. saber
saber facer


B1
B2
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Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.


saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor
titorial.


saber
saber facer


A10
A11


Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos
así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A15
A30


Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1


Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.


saber
saber facer


A5
A6
A11
A12
B1


Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A7
A8
A36
A37


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B2
B3


Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A19
A20
A21


Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A11
A12
A22
A23
A24
A25
A26
A27


Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. saber
saber facer
Saber estar / ser


A28
A29
A30
A31


Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A26
A27
A28
A29
B1
B2


Contidos 
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Tema  


Bases conceptuais do ámbito disciplinar. Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 


Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 


Bases lexislativas da orientación e función tutorial. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas dificultades de aprendizaxe e
da atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a
atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a atención á diversidade. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions
curriculares. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions curriculares. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. Estratexias e
técnicas de orientación na tutoría. 


A participación das familias en centros e a súa
orientación. 


A participación das familias en centros e a súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 24 36


Resolución de problemas e/ou exercicios 14 20 34


Traballos tutelados 1 13.5 14.5


Outros 0 2 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Outras 0 0 0


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 0 0


Traballos e proxectos 0 0 0


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Aportacións teóricas. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realización de exercicios. 


Traballos tutelados Traballo materia. 


Outros Dossier. 


Actividades
introdutorias


Actividades introductorias. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas
e/ou exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outras Participación directa nas clases. Asistencia e participación. 20
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Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividades de aula: Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e
da posta en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Traballos e proxectos Traballo da materia: Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade,
innovación, actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


 


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 


 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.
LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.
MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.
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-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA
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Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208


Materias que se recomenda ter cursado previamente
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y
valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables
de la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Promover acciones de educación afectivoemocional, en valores e formación ciudadana. saber
saber facer
Saber estar / ser


A26


2. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y
la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la
educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de
las personas con discapacidad.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A28


3. Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales saber
saber facer
Saber estar / ser


A19


4. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país saber
saber facer


A24


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. Sistema educativo. los
agentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) y su evolución. 


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 14 12 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


Sesión maxistral 14 7.5 21.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Sesión maxistral El profesorado presentará los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Traballos de
aula


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20
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Traballos de aula Intervenciones y actividades prácticas 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajos 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Del Pozo, M.M. (Ed.) (2009). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Biblioteca Nueva.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
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Educación y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
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Trilla, J. (1993). La educación fuera de la escuela. Barcelona: Ariel.
Vázquez, V.; Escámez, J. e García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
REVISTAS
Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación.
Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de
Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


ía Docente a materia


NOTA:


Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas.


Recomendacións 


Páxina 6 de 6







Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V02102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1
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- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3


- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación
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Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V02103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ricoy Lorenzo, María Carmen


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e cricoy@uvigo.es


Web http://http://mpe.uvigo.es/index.php?lang=es 


Descrición
xeral


O Máster de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas da
Universidade de Vigo é de tipo profesionalizante e ten carácter oficial. Por tanto este máster, como os da súa
clase, desembocará na adquisición dun título universitario da área de Educación. A formación neste máster
está orientada a capacitar aos licenciados, arquitectos, inxeneiros e graduados en áreas específicas
(xeografía e histórica, tecnoloxía e informática, etc.) para desenvolver o labor como profesores/as de
secundaria.
O seu contido curricular no plano de estudos agrúpase ao redor de tres módulos (común, específico e
prácticum), cun total de 60 créditos anuais. A materia de Deseño Curricular e Organización de Centros
Educativos forma parte do módulo común, ten carácter obrigatorio e conta con 4,5 créditos ECTS. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito disciplinar. saber A1
A2


Dispor dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos
didáctico-organizativos sobre os que asente a práctica docente.


saber A1
A2


Contar cunha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades útiles para o
desenvolvemento da actividade docente.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A10
B1


Coñecer a lexislación da educacións secundaria obrigatoria, bacharelatos, formación
profesional e ensino de idiomas.


saber A13
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Ser capaz de identificar e aplicar os elementos didácticos o proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber
saber facer


A6
A9
A10
A21
A27
B1
B2


Identificar e promover modelos de liderato democráticos. saber
saber facer


A10
B3


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinais e multidisciplinais.


saber facer
Saber estar / ser


A16
B3


Ser capaz de promover o traballo en grupo do alumnado e compañeiros. saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
B3


Deseñar, producir e avaliar materiais curriculares. saber facer A18
A22
B2


Ser capaz de deseñar, planificar e avaliar proxectos e programas curriculares. saber facer A21
B1


Ser conscientes da importancia da comunicación e dos procedementos dialóxicos na
efectividade dos procesos de ensino-aprendizaxe.


saber facer
Saber estar / ser


A4
A9
A23
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica: Modelos de ensinanza e de currículo.
Modelos de liderazgo en educación e traballo en equipo. 


Estrutura e organización do ensino na Etapa de E.
Secundaria: 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum. 


Compoñentes didácticos e organizativos (deseño
didáctico): 


obxectivos, competencias, contidos, actividades, metodoloxía, principios e
estratexias, recursos didácticos, organización da aula, avaliación do
proceso de ensinanza-aprendizaxe, etc. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 25 33.5


Traballos de
aula


6 0 0 15 21


Metodoloxías
integradas


7 0 0 20 27


Traballos
tutelados


1 0 0 25 26


Cartafol/dossier 0 0 0 5 5


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral da docente apoiada en recursos didácticos, particularmente en medios audiovisuais
e TIC, así coma en diferentes estratexias dirixidas a acaptar a atención do alumnado e a motivalo. 


Traballos de aula Realización de actividades na aula baixo as directrices da profesora. O seu desenvolvemento
estará vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Metodoloxías integradas Desenvolvemento de diferentes actividades a partir da integración de prácticas con TIC,
microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Traballos tutelados A partir da proposta e directrices da profesora o alumnado desenvolverá un traballo monográfico
titelado sobre algunha parte dos contidos da materia que se vinculará na sua maior parte co
traballo autónomo. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Metodoloxías
integradas


Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia/seguimento das clases e participación. Ata 20


Traballos de aula Valoraranse a implicación e adecuación de actividades relacionadas coa parte teórica e
práctica da materia desenvoltas polo alumno/a na aula. 


Ata 10


Traballos tutelados Valorarase o documento do traballo monográfico presentado (en soporte impreso ou
dixital, segundo indicación do profesorado), estrutura e calidade do contido, emprego
axeitado de termos técnicos, orixinalidade, grao de innovación refletido e actualización
documental plasmada. 


Ata 40


Metodoloxías
integradas


Valorarase o desenvolvemento de competencias a partir da integración de prácticas
con TIC, microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Ata 25


Cartafol/dossier Valorarase a organización, calidade global do proceso de aprendizaxe e adquisición de
competencias e coñecementos reflectidos a través do eporfolio. 


Ata 0,5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic e tamén
é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: 


Páxina 5 de 6







O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
•    Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
•    De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008).  Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
•    Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill
•    Moral. C. (2010). Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza. Madrid: Pirámide.
•    Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


-    Aula Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177
-    Aula de Innovación Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178
-    Contextos Educativos.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328
-    Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-    Escuela Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511
-    Educación XX1.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
-    Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496
-    Estudios Sobre Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907
-    Praxis Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117
-    Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-    Qurriculum.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094
-    Revista Complutense de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127
-    Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-    Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS


-    Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-    CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
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Descrición
xeral


A historia e a epistemoloxía das ciencias son disciplinas ausentes da formación en ciencias experimentais, de
tal maneira que nin sequera se aborda a necesaria reflexión sobre o traballo científico. Non obstante, a idea
que se transmite sobre a ciencia é a de que se trata dun coñecemento neutral, obxectivo e universal que
conduce inexorablemente á VERDADE mediante un único “método científico”. Esta visión dogmática é a que
impregna o pensamento dunha gran parte das comunidades científicas e, en consecuencia, o seu ensino e
práctica. 


Neste sentido, cumpre recorrer ao pensamento complexo (Morin, 1984) para comprender que “as ciencias
naturais non teñen consciencia da súa función na sociedade. As ciencias non teñen consciencia dos
principios implícitos que gobernan as súas investigacións. As ciencias non teñen conciencia de que lles falla
consciencia.
Chegou o momento de tomar consciencia da complexidade de toda realidade –física, química, biolóxica,
humana, social, política- e da realidade da complexidade. Chegou o momento de tomar consciencia de que
unha ciencia carente de reflexión e unha filosofía puramente especulativa son insuficientes. Consciencia sen
ciencia e ciencia sen consciencia son mutiladas e mutilantes”. 


O panorama de estudos sobre a ciencia é complexo, mais é posible achegarse a eles utilizando unha vella
alegoría coñecida por aquelas xentes que se dedican á historia da ciencia, tal como indica Barona (1994),
reflexionado sobre o feito de que o estudo da ciencia no decurso do tempo está nunha encrucillada na que
converxen as miradas da historia da humanidade, a socioloxía, a economía, a filosofía e as propias ciencias
experimentais.


Por outra banda, a concepción que o profesorado teña das ciencias experimentais (da súa propia disciplina)
vai influír grandemente na metodoloxía de ensino que utilice e na determinación das aprendizaxes que debe
realizar o alumnado.
Todo o antedito avala a necesidade de analizar a situación actual dos debates sobre a ciencia (ou as
ciencias), os diferentes puntos de vista da epistemoloxía e da historia, as diferentes correntes e as
metodoloxías, desvelando os mitos das visións positivistas expostas ao comezo desta introdución.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 
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 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 
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 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber
saber facer


A4
A16


A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A4
A16
A17


A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer
Saber estar / ser


A17
A26


A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. saber facer
Saber estar / ser


A26
A32


A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32
A34


A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas
perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber
saber facer


A34
A35


A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. saber
saber facer


A47
B1


B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1
B2


B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber
saber facer
Saber estar / ser


B2
B3


B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios saber
saber facer
Saber estar / ser


B3


Contidos 


Tema  


A construción do coñecemento científico e
tecnolóxico no decurso da historia. Evolución e
incidencia social 


A historia das ciencias e das técnicas:
A historiografía positivista
A historia das ideas
A historia social
Ciencia, tecnoloxía e xénero


Epistemoloxía da ciencia Que é a ciencia: posicións demarcacionistas e non demarcacionistas
Visións positivistas
Estudos Sociais da ciencia e da técnica
Estudos de Xénero e Ciencia 
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O traballo científico e a súa metodoloxía Metodoloxía indutiva
Metodoloxía hipotético-dedutiva 


Relacións Ciencia- Tecnoloxía-Sociedade As súas repercusións mediaombientais
A consideración social das ciencias e das tecnoloxías.
A perspectiva de xénero 


Que ciencia e que tecnolxía ensinar na Educación
Secundaria Obrigatoria e no Bacharelato 


O contexto das ciencias e da tecnoloxía na Educación Secundaria
obrigatoria
O contexto das ciencias e da tecnoloxía no Bacharelato 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 8 24 32


Estudo de casos/análises de situacións 4 8 12


Outros 2 6 8


Prácticas autónomas a través de TIC 4 16 20


Sesión maxistral 3 0 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización de actividades de diferente tipoloxía 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica e aplicación ás
materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 


Prácticas autónomas a
través de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 


Sesión maxistral Presentación da materia e exposición de contidos 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Resolución de dúbidas. Coavaliación


Traballos de aula Resolución de dúbidas. Coavaliación


Estudo de casos/análises de situacións Resolución de dúbidas. Coavaliación


Outros Resolución de dúbidas. Coavaliación


Prácticas autónomas a través de TIC Resolución de dúbidas. Coavaliación


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Exposición e presentación dos contidos da materia 0


Estudo de casos/análises de
situacións


Presentación de casos histórico-científico-tecnolóxicos para a súa análise crítica
e aplicación ás materias do ámbito científico ou tecnolóxico 


50


Outros Realización de debates en pequeno grupo e en gran grupo 0


Prácticas autónomas a través
de TIC


Realización de actividades de diferente tipoloxía na aula virtual 50


Outros comentarios e segunda convocatoria
Para poder acollerse á avaliación continua a través de actividades na aula virtual é preciso asistir ás aulas nun 80% do
tempo presencial cun aproveitamento axeitado.Os documentos e arquivos dos traballos e tarefas do curso disporanse, en
tempo e forma segundo os prazos progrqamados, por cada alumna e cada alumno no seu espazo persoal respectivo na aula
virtual do curso en FAITIC, en formatos de código aberto ou de visores libres.Para obter unha avaliación positiva é preciso
obter a cualificación de aprobado en cada un dos apartados establecidos nas probas de avaliación e observar un
comportamento correcto nas sesións presenciais, xa que se valorará como condición imprescindible que o aproveitamento e
a participación sexan axeitadas. A cualificación final será obtida mediante a acumulación porcentual de cada unha das
cualificacións singulares.O alumnado que se puido acoller ao sistema de avaliación continua, na primeira convocatoria,
poderá optar por realizar as actividades pendentes de avaliación positiva ou pola realización dun exame. Gardarense as
cualificacións positivas acadadas na primeira convocatoria, que se promediarán coas obtidas nesta, de acordo coas
porcentaxes indicadas anteriormente. Dito alumnado tamén poderá optar por realizar un exame.
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O alumnado que non se puido acoller ao sistema de avaliaciíon continua, terá que realizar un exame na data establecida
oficialmente
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a González González, Paulino


Profesorado González González, Paulino


Correo-e pauliglez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia de Tecnoloxía e Informática para o profesorado de Educación Secundaria plantéxase, neste
mestradro, como un complemento de formación dos futuros profesores de Tecnoloxía e Informática, que,
provenientes de distintos ámbitos científicos, deben coñecer a ampla variedade de contidos que se cursan
nos respectivos ensinos da Educación Secundaria. Preténdese, polo tanto, potenciar nos futuros docentes as
competencias básicas que logo eles mesmos terán que desenvolver nos seus alumnos de Educación
Secundaria, e así ser capaces de deseñar programas de actividades e de traballo que axuden aos seus
futuros alumnos a alcanzalas. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente
correspondente.


saber A1
A5


2. Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa,audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4
A8


3. Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. Saber estar /
ser


A16


4. Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


saber facer A17


5. Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
entornos educativos novos ou pouco coñecidos.


saber facer A18


6. Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
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7. Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. saber A32


8. Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. saber A33


9. Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas
para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A34


10. Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos
curriculares


saber A35


11. Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das
materias correspondentes.


saber A36


12. Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. saber facer A37


13. Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. saber A38


14. Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


Saber estar /
ser


A40


15. Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber A43


16. Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer B1


17. Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


18. Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


1. Análise do currículo e recursos para a
aprendizaxe. 


2. Materiais de uso técnico. Estruturas. 


3. Máquinas e mecanismos. Electricidade e
electrónica. 


4. Control automático e robótica. Neumática e
hidráulica. 


5. Sistemas de comunicación: telefonía, radio e
TV 


6. Tecnoloxía e sociedade 


7. Manexo de simuladores: eléctricos,
electrónicos, mecánicos e neumáticos. 


8. Hardware e sistemas operativos. Internet e
redes informáticas. 


9. Seguridade cos equipos informáticos 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 12 0 0 23 35


Prácticas en aulas de
informática


5 0 0 25 30


Traballos tutelados 3 0 0 6 9


Presentacións/exposicións 5 0 0 30 35


Horas totais E: 109


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.36 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dos traballos a desenvolver polos estudantes. 


Prácticas en aulas de
informática


Manexo e avaliación de simuladores eléctricos, electrónicos, mecánicos e neumáticos de interés
didáctico 
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Traballos tutelados Actividades tuteladas: elaboración de traballos, actividades de avaliación 


Presentacións/exposicións Actividades de concreción e avaliación de contidos. Selección de contidos por cursos. Presentación
e discusión 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Prácticas en aulas de informática A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de:
* Titorización individual: ao remate da sesión os días co alumnado faga a petición.
* Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia,
hora e lugar na clase.
* Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, etc.
* Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Nº de asistencias (excepcionalmente admítese a ausencia a 2 sesións),
calidade do discurso nas intervencións e/ou debates, emprego progresivo e
axeitado de termos técnicos. 


15


Presentacións/exposicións Presentación, calidade do contido, emprego axeitado de termos técnicos e
innovación. Exposición axeitada 


30


Prácticas en aulas de informática Análise e avaliación de simuladores. Organización, calidade e coherencia do
conxunto do contido e entrega en prazo. 


25


Traballos tutelados Traballos relacionados coas actividades de concreción e avaliación de
contidos. 


30


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a duas sesións.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.
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- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Bibliografía. Fontes de información 


O profesor facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma Faitic poderanse consultar diversos materias e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Ao longo do curso indicaranse materiais complementarios recomendados para a preparación da materia: libros, revistas e
páxinas web de libre acceso, etc.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


 ·          Silva, F. (2005) Tecnología Industrial I. Madrid: McGraw-Hill.


·          Val S., González J., Ibañez J., Huertas J.L., Torres S.. (2005). Tecnología Industrial II. Madrid: McGraw-Hill.


·          Guash Vallcorba M.,.Borrego Roncal M, Jordan Arias J.. Electrotecnia. (2008). Madrid: McGraw-Hill.


·          Vejo P.. Tecnología. (2006). Madrid: McGraw-Hill.


·          García P., Ferro M., Ali I. (2008). Tecnología de la Información y la Comunicación. Madrid: Anaya


 


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


·          Barón M. (2004) Enseñar y aprender tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


·          Marpegán C.M., Mandón M.J., Pintos J.C. (2009). El placer de enseñar tecnología. Buenos Aires: Novedades Educativas.


·          Abad J.J. (1997)  Ciencia, tecnología y sociedad. Madrid: McGrawHill.


·          Vazquez Alonso A. (2010) Didáctica de la Tecnología. Madrid. Síntesis


 


PAGINAS WEB


·          Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad.  http://www.revistacts.net/


·          Recursos para las áreas de Tecnología ESO, Tecnología Industrial y Electrotecnia:  http://www.areatecnologia.com/


·          Fundación española para la Ciencia y Tecnología: http://www.fecyt.es/


·          En los resúmenes de cada uno de los temas tratados en el programa (en Faitic), se incluyen una relación de páginas
web con contenidos relativos a dichos temas.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria 


Materia Didáctica da
Tecnoloxía e
Informática na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V02211      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Antonio


Profesorado Pérez Rodríguez, José Antonio
Sanchez Cantón, Jesús M.


Correo-e jose.a.perez@edu.xunta.es


Web http://http://faitic.uvigo.es/index.php?option=com_faitic_acceso_cursos&Itemid=67&lang=gl 


Descrición
xeral


A Didáctica da tecnoloxía e da informática comprende a experiencia reflexionada da práctica docente nesta
materia incorporando os resultados da investigación levada a cabo pola comunidade científica. Nesta altura,
a didáctica da tecnoloxía forma parte dun conxunto amplo de coñecemento recollido na didáctica das
ciencias. Lonxe de constituir un conxunto de normas prácticas e protocolos de actuación a didáctica pasa a
ser progresivamente un corpo de coñecementos e como tal pode tratarse como calquera outra materia do
currículo. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Analizar os modelos didácticos existentes. saber
saber facer


A1
A2
B1
B2
B3


Desenvolver criterios persoais sobre os diferentes modelos saber facer B1
B2
B3


Ser quen de elaborar actividades de ensinanza-aprendizaxe de acordo cos obxectivos e
criterios de avaliación propostos


saber
saber facer


A6
A10
B1
B2
B3
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Ser quen de elaborar un modelo de avaliación para unha unidade didáctica. saber
saber facer


A3
B1
B2
B3


Desenvolver criterios persoais sobre os diferentes modelos saber
saber facer


A3
B1
B2
B3


Ser quen de atopar, seleccionar e transformar recursos didácticos de diferente tipo saber
saber facer


A8
A10


Elaborar actividades e tarefas de profesor e alumnado saber
saber facer


A21
A37
A38
B1
B2
B3


Valorar a importancia dos plans de xestión da calidade nos centros educativos saber
saber facer


A13
B1
B2
B3


Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados saber
saber facer
Saber estar / ser


A40
B1
B2
B3


Transformar os currículos en programas de actividades de traballo. saber
saber facer


A1
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


Tecnoloxía, ciencia e técnica. Historia da ensinanza de la tecnoloxía
Razóns que xustifican a súa presenza no currículo de secundaria. 


Modelos didácticos Académico
Resolución de problemas.
Desenvolvemento de proxectos.
Criterios de valoración dos modelos didácticos. 


O currículo Obxectivos 
Competencias
Contidos
Criterios de avaliación 


Unidade didactica Aspectos que debe contemplar.


A avaliación en tecnoloxía Avaliación inicial, formativa e final
Criterios de avalaición
Instrumentos de avaliación.
Proceso da avaliación
A cualifiación 


Os departamentos didácticos. Finalidade
Composición
Misión


A calidade no sistema educativo. Enfoque
Política
Planificación
Responsabilidade 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 10 20 30


Traballos de aula 8 32 40


Presentacións/exposicións 12 48 60
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Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


0 10 10


Traballos e proxectos 0 5 5


Estudo de casos/análise de situacións 0 5 5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Traballos de aula Elaboración de activides de ensinanza-aprendizaxe cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual ou en grupo dos traballos elaborados . 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos de aula
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Presentacións/exposicións
? Titorización individual: Ao final das clases.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. 
Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Asistencia regular a clase. 
Puntualidade. 
Axustase a temporalidade prevista. 
Utilización da terminoloxía axeitada .
Axustarse aos criterios de avaliación de cada actividade
prevista.
Aplicación de ferramentas TIC 
Manexo de técnicas e métodos da especialidade. 


30
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Presentacións/exposicións Tratamento e profundidade dos contidos teóricos
aplicados a práctica. 


Emprego axeitado de termos relacionados coa materia. 


Entrega en prazo das actividades. 


Traballo en equipo se fose o caso 
Defensa do traballo desenvolvido. 


Contempla os criterios previstos na comunicación da
actividade.


Segue un orde na presentación 


30


Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


Calidade e coherencia do conxunto de contidos. 


Uso de bibliografía. 


Entrega en prazo. 


Contempla os contidos da materia. 


Estrutura interna dos documentos. 


10


Traballos e proxectos Calidade e coherencia do conxunto de contidos. 
Uso de bibliografía. 
Entrega en prazo. 
Contempla os contidos da materia. 
Estrutura interna dos documentos. 


20


Estudo de casos/análise de situacións Exposición de forma ordenada 
Orixinalidade nas presentación 
Aplicación de ferramentas TIC 
Manexo de técnicas innovadoras 
Utilización da terminoloxía axeitada. 
Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.


·         Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill


·         Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


·         Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria


·         Lexislación do Bacharelato de Galicia


·         Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest


·         Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrotécnia de Peter Bastión y otros. Akal


·         Programación por competencias, formación y práctica. Mª Julia Roldán Arredondo y otros. Pearson


·         Problemas y cuestiones de tecnología industrial. Antonio Domínguez y otros. Averroes


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


·         Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?
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·         Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.http://dialneunirioja.es/servlet/revista?


·         Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Qurriculum.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista Complutense de Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?


·         Revista REEA http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía 


Materia Organización da
Aula-Obradoiro
de Tecnoloxía


     


Código O02M066V02212      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OP 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Pérez Rodríguez, José Antonio


Profesorado Pérez Rodríguez, José Antonio
Sanchez Cantón, Jesús M.


Correo-e jose.a.perez@edu.xunta.es


Web http://faitic.uvigo.es/ 


Descrición
xeral


A materia de "Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía" plantéxase, neste master, como un
complemento específico de formación do futuro profesorado na área de Tecnoloxía da ESO, Tecnoloxía
Industrial, Electrotecnía e informática, que, proveniente de distintos ámbitos científicos e tecnolóxicos, deben
coñecer unha ampla variedade de contidos que se cursan nos respectivos ensinos da Educación Secundaria e
Bacharelato, coa idea de potenciar nos futuros docentes as competencias necesarias para o
desenvolvemento da súa labor docente, e así ser capaces de deseñar e programar actividades e proxectos
propias desta materia. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contextualizar o currículo que se imparta no centro docente. saber
saber facer


A1
A5
A13
A19
A24
A29
A32
A35
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto en equipo como individuais
adaptadas a a diversidade do alumnado


saber
saber facer


A2
A6
A8
A19
A21
A22
A25
A27
A31
A35
A36
A37
A38
A41
B1
B2


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe con especial atención a equidade,
educación emocional e valores.


saber
Saber estar / ser


A3
A7
A9
A19
A20
A21
A26
A27
A28
A39


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do alumnado e promover a súa capacidade
para aprender a aprender


saber A2
A8
A12
A16
A17
A18
A19
A20
B3


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que fagan do centro un lugar de
participación e cultura


saber
saber facer


A3
A10
A11
A14
A16
A25
A30
A32
A39
B3


Elaborar actividades de formación aplicando diferentes metodoloxías. saber facer A2
A3
A4
A6
A10
A16
A21
A27
A38
B1


Valorar a importancia dos orzamentos e aproveitamento dos recursos dispoñibles no
departamento.


saber A13
A17
A25
A31
A38
B2


Páxina 4 de 8







Utilizar as novas tecnoloxías como soporte e apoio dos traballos realizados. saber
saber facer


A2
A4
A6
A8
A9
A10
A16
A18
A25
A31
A35
A36
A37
A38
A40
B1
B2
B3


Transmitir con precisión os coñecementos e ideas sobre o proceso de avaliación
contemplqndo cada un dos seus aspectos.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A12
A15
B3


Contidos 


Tema  


Recursos propios da aula taller - Normas de funcionamento: orden, seguridade e limpeza
- Aproveitamento do material e reciclaxe.
- Manexo correcto das ferramentas e útiles propios do taller.
- Recursos multimedia e ON-LINE para o aula taller de tecnoloxía.


Equipamentos específicos da área de tecnoloxía. - Biblioteca de apoio, e recursos educativos da web.
- Equipamento informático e medios audiovisuais
- Equipamentos eléctrico-electrónico
- Equipamento mecánico
- Manexo e uso das ferramentas
- Precaucións na utilización do instrumental de medida 


Planificación e distribución dos espazos
operativos da aula taller. 


- Distribución da aula para a realización de traballos individuais
- Distribución da aula para a realización traballos en equipo
- Manexo dos medios audiovisuais e informáticos


Desenvolvemento do traballo na aula taller - Planificación,e desenvolvemento de actividades utilizando o método e
observación
- Planificación, desenvolvemento e realización de proxectos técnicos
- Interacción entre os diferentes bloques de contidos 


Uso e mantemento da ferramenta en función do
seu manexo( manual,automático) e a súa
constitucións(mecánica, eléctrica, pneumática
etc). 


- Manexo das diferentes ferramentas
- Medidas de seguridade a nivel individual e colectivo.


Uso e mantemento de equipos de medición,
control e informáticos.


-Equipos de medición básicos da ESO.
-Equipos de control e medida do bacharelato.
-Equipos informáticos.
Procesos de medida.
Rexistro sistemático das mesmas.
Uso de escalas de lectura, precisión da medida.
Cálculo de magnitiudes.
Comparación de resultados medidos e calculados. 


Planificación e desenvolvemento de habilidades
e técnicas de traballo. 


Elaboración de plantillas para o desenvolvemento de actividades propias
da aula taller de tecnoloxía.
Propostas e avaliación.
O traballo manual como factor de desenvolvemento persoal.
Métodos de traballo na aula-taller. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Sesión maxistral 3 6 9


Prácticas de laboratorio 20 60 80


Presentacións/exposicións 7 28 35


Observación sistemática 0 1 1


Traballos e proxectos 0 15 15


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 10 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición de contidos propios da materia. 


Prácticas de laboratorio Desenvolvemento de proxectos técnicos relacionados cos ámbitos da materia. 


Presentacións/exposició
ns


Defensa individual das memorias técnicas dos proyectos realizados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Presentacións/exposicións
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Sesión maxistral
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Prácticas de laboratorio
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Observación sistemática
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos e proxectos
? Titorización individual: Ao final das clases.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.
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Resolución de problemas e/ou
exercicios ? Titorización individual: Ao final das clases.


? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes
sobre a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Exposición de forma ordenada 
Orixinalidade nas presentación
Aplicación de ferramentas TIC
Manexo de técnicas innovadoras 
Utilización da terminoloxía axeitada.
Defensa do traballo desenvolvido. 


10


Prácticas de laboratorio Asistencia regular a clase.
Axustase a temporalidade prevista.
Utilización da terminoloxía axeitada 
Aplicación de ferramentas TIC
Manexo de técnicas e métodos da especialidade.
Puntualidade.
Tratamento e profundidade dos contidos teóricos aplicados a práctica.
Emprego axeitado de termos relacionados coa materia.
Entrega en prazo das actividades.
Traballo en equipo
Contempla as normas de seguridade
Manexo de equipos, ferramentas e instrumentos da aula taller
Organización, división do traballo. 


50


Traballos e proxectos Calidade e coherencia do conxunto de contidos.
Uso de bibliografía.
Entrega en prazo.
Participación nos distintos proxectos técnicos.
Contempla os contidos da materia.
Estrutura interna dos documentos.


30


Resolución de problemas e/ou exercicios Realización de propostas teóricas relacionadas cos contidos da
materia. 


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar ata 20% das sesións presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polas profesoras na clase e é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


·         Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
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·         Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill


·         Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


·         Lexistación da educación secundaria e obrigatoria. Consellería de Educación e Ordenación Universitaria


·         Lexislación do Bacharelato de Galicia


·         Tecnología industrial de José A. Fidalgo y otros Everest


·         Electrónica analóxica de J. Campos, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrónica dixital básica de M. Bencini, I. Doñate y otros. Rodeira


·         Electrotécnia de Peter Bastión y otros. Akal


·         Programación por competencias, formación y práctica. Mª Julia Roldán Arredondo y otros. Pearson


·         Problemas y cuestiones de tecnología industrial. Antonio Domínguez y otros. Averroes


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


·         Aula Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177


·         Aula de Innovación Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178


·         Contextos Educativos. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328


·         Cuadernos de Pedagogía. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


·         Escuela Abierta. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511


·         Educación XX1. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454


·         Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496


·         Estudios Sobre Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907


·         Praxis Educativa. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117


·         Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


·         Qurriculum.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094


·         Revista Complutense de Educación.http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127


·         Revista de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


·         Revista Iberoamerica de Educación. http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


·         Revista REEA http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/enlaces/index.htm


Recomendacións 
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Investigación e Innovación na Educación Secundaria 


Materia Investigación e
Innovación na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V02205      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Membiela Iglesia, Pedro


Profesorado Membiela Iglesia, Pedro


Correo-e membiela@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


Páxina 1 de 5







 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Contidos 


Tema  


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación
e avaliación educativa. 


Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa. 


Tipos de deseño de investigación. Tipos de deseño de investigación. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na
investigación educativa. 


Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Estratexias de innovación na ensinanza das
ciencias. 


Estratexias de innovación na ensinanza das ciencias. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Titoría en grupo 20 5 25


Traballos tutelados 0 40 40


Traballos de aula 6 4 10


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Titoría en grupo Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Traballos tutelados Traballos de aula Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Titoría en grupo Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias
Traballos tutelados Asesoramento individual ou en grupo na aula e nas titorias


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de
aula


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


20


Titoría en
grupo


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…


12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación. 


40


Traballos
tutelados


11.-Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun
documento sobre a temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc. Pódese levar a cabo de maneira
individual ou en grupo, de forma oral ou escrita…
12.- Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de formación.


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na correspondente ao mes
de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán
con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFIA. FONTES DE INFORMACIÓN


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el


constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.


Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación


para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
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Secretaría General Técnica.


Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:


McGraw Hill.


Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-


Prentice Hall.


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas, Ed. Graó, Barcelona, 2010


Boletín das Ciencias, http://www.enciga.org/es/


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


Física en imaxes, P. González, F. Lusquiños, Servizo Publicacións, Univ. Vigo


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais 


Materia Deseño de
Investigacións e
Propostas
Innovadoras en
Ciencias
Experimentais


     


Código O02M066V02206      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3   OB 1 2c


Idioma      


Departamento Didáctica, organización escolar e métodos de investigación
Dpto. Externo


Coordinador/a Michinel Álvarez, Humberto Javier


Profesorado Arias Correa, Azucena
Michinel Álvarez, Humberto Javier


Correo-e hmichinel@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A metodoloxía de investigación é a ferramenta que permite desenvolver coñecemento baseándose en
criterios estandarizados e transversais que permiten que sexa comunicable en diferentes campos e
disciplinas. Así mesmo, a investigación é un elemento básico no proceso de innovación educativa,
realimentándose entre ambas para xerar coñecemento e novas propostas que permitan mellorar o proceso
de aprendizaxe.
Dentro deste marco os contidos desta materia buscan promover no educador a procura de propostas
innovadoras e que respondan á realidade, permitindo mellorar a práctica docente a través da investigación
na aula. As bases deste proceso atópanse na investigación-acción, a cal integra no docente tres roles
fundamentais: ou de investigador, observador e educador; dándose para iso tres elementos básicos:
(1) o compromiso de pór sistematicamente en cuestión ou ensino impartido por un mesmo como base
de desenvolvemento;
(2) o compromiso e a destreza para estudar ou propio modo de ensinar;
(3) o interese por cuestionar e comprobar a teoría na práctica mediante o uso de devanditas
capacidades.
Finalmente outro aspecto que debe ser tratado polos docentes son as posibilidades que brinda a utilización
das novas tecnoloxías da información e a comunicación (TICs) como ferramentas no proceso de innovación
e investigación educativa. 
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Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 
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 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un
lugar
de participación e cultura na contorna no que está situado


saber facer A3
A8
B3
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Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación Saber estar / ser A25
A28
B3


Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais


saber facer A3
A6
B3


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
contornas
educativas novos ou pouco coñecidos.


saber A1
A25
B1


Coñecer os procesos de interacción e comunicación no aula e no centro, abordar e
resolver
posibles problemas.


saber
saber facer


A18
A19
B2


Contidos 


Tema  


Análise crítica do desempeño da docencia e das
boas prácticas. 


Profesor investigador en acción. 


Avaliación dos procesos educativos metodoloxía e técnicas básicas. 


Identificación de problemas relativos á ensinanza
e á aprendizaxe. 


Conocer y cambiar la práctica educativa 


Deseño, desenvolvemento e avaliación de
investigacións para resolver problemas de
aprendizaxe. 


Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad 


Investigación, innovación e as boas prácticas. Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones 


O profesor innovador. Enseñar en la sociedad del conocimiento 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 23 28


Titoría en grupo 3 0 3


Presentacións/exposicións 4 18 22


Traballos tutelados 4 0 4


Debates 2 0 2


Sesión maxistral 6 0 6


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Realización en pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais 


Titoría en grupo sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais 


Presentacións/exposició
ns


Exposicións con pequenos grupos, dentro da aula. 


Traballos tutelados Realización de traballos co asesoramento persoalizado dos profesores da asignatura 


Debates sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado. 


Sesión maxistral A realizar polo profesor de xeito presencial. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
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Traballos de aula · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Titoría en grupo · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Presentacións/exposicións · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Traballos tutelados · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Debates · Titorías individuais: ao final da clase.
· Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais.
· Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc.
· Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia 20


Traballos de aula Entrega trabajos 20


Titoría en grupo Asistencia 10


Presentacións/exposicións Presentacion 20


Traballos tutelados Entrega trabajos 20


Debates Asistencia 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Bisquerra, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


Carrasco, J. y Caldedero, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.
Cervera, D. (2010). Tecnología, Investigación, innovación y buenas prácticas. Ed. Graó: Barcelona.
Hargreaves, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.
Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.
López Ruiz, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el
constructivismo en la escuela. Málaga: Aljibe.
Martínez González, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación
para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia,
Secretaría General Técnica.
Ruiz Tarragó, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.
Sandín Esteban, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid:
McGraw Hill.
Sevillano Gracía, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-
Prentice Hall.
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Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V02301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas
realizada por el tutor a través:
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un
cuestionario (que incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe
incluir, además, una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del
alumno correspondiente.
&amp;amp;lt;br&amp;amp;gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento
de horarios y fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el alumno.
La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la memoria
desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa, contenido,
justificación y argumentación, competencias docentes y discentes implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/O02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/O02M066V02206
Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas/O02M066V02210
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
Orientación e Función Titorial/O02M066V02101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V02401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Ciencias
Experimentais.
Matemáticas e
Tecnoloxía


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
Didáctica da Tecnoloxía e Informática na Educación Secundaria/O02M066V02211
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Deseño de Investigacións e Propostas Innovadoras en Ciencias Experimentais/O02M066V02206
Deseño, Planificación e Avaliación de Propostas en Didáctica das Matemáticas/O02M066V02210
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
Orientación e Función Titorial/O02M066V02101
Prácticas Externas/O02M066V02301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V05101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fontão, María del Pilar


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e mpfontao@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa función
docente. 
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. 
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza. 
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. 
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor titorial. 
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos así
como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.
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Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os que
debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades técnico-profesionais
para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así como
de apoio ás familias.


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade. 
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares. 
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 9 19 28


Traballos tutelados 1 30 31


Cartafol/dossier 0 2 2


Outras 0 0 0


Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou
simuladas.


6.5 19 25.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Atención personalizada 


 Descrición
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Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Cartafol/dossier A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de
formación. 


40


Outras Asistencia e participación 20


Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios
prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada,
aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


Universidade de Vigo                                                                                    Guía Docente da materia


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
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MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


 


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


 


-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


 


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


 


-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Páxina 6 de 6



http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/

http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA





Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Sistema Educativo e Educación en Valores 


Materia Sistema
Educativo e
Educación en
Valores


     


Código O02M066V05104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Nogueiras Mascareñas, Luís Miguel


Profesorado Dapia Conde, María Dolores
Nogueiras Mascareñas, Luís Miguel


Correo-e miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Web   


Páxina 1 de 7







Descrición
xeral


Toda práctica de intervención educativa afunda as súas raíces no sistema de ideas, procedemientos e
valores que os seus fins lle asignan. A posición do profesional do campo educativo que quere educar sen ter
unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional coma a daqueloutro que quere guiar a alguien
sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.Esta é a razón pola que antes de deseñar o
desenvolvemento de cualquera intervención pedagóxica, o profesorado debe ter clara unha Teoría da
Educación que guíe a determinación dol proceso educativo e a selección dos medios para logralo. Por iso, e
en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse exclusivamente a
cuestións teóricas sobre a educación e polo tanto alonxadas das realidades educativas, incide sen embargo
en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación significa conocer para
facer, saber para despois aplicar mellor as innovacións educativas e, en definitiva, para mellorar a calidade
da educación. De seguido, é obrigado determinar que entendemos por educación, xa que ao ser un termo de
uso habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún xeito, calquera se atrevería a dar unha
definición de educación. Ademáis, existen moitos conceptos afines á a educación como formación, ensinanza,
aprendizaxe, instrución, capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos semellantes e que
deben diferenciarse para a súa correcta utilización. Así mesmo, a educación non se pode reducir a aquela
que é impartida nos espacios escolares 
-Educación Formal-, xa que as personas se educan máis aló de ela e os influxos que se reciben a partires de
outros medios son tanto igual ou máis potentes que aqueles outros que proceden da escola e mesmo
interfiren na súa acción. Polo tanto, é preciso traballar os conceptos de Educación Non Formal, definida como
o conxunto de procesos, medios e institucións específicas, e diferenciadamente deseñados en función de
explícitos obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do
sistema educativo regrado, e o de Educación Informal, que se referiría á aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nen sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida. Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou
tanto á Educación Non Formal como á Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola
sociedade, e da defensa da virilidade ou da guerra pasouse á defensa da paz ou da tolerancia, valores nos
que ata agora non educaba a escola e que a partires da transversalidade, como propoñía a LOXSE (1990), e
da inclusión da Educación en Valores da LOE (2006), sí serían incluídos nos seus contidos.Tendo en cuenta
que a salida profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria, é polo que un
bloque de contido se centra exclusivamente no sistema educativo, coa fin de introducir aol alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e as súas funcións
en relación coa acción educativa. De acordo con todo isto, se considerarán os axentes socioeducativos e as
súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado o as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción y desenvlvemento da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual se complementa cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro
(LOMCE – Ley Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 
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 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 
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 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A24
A26
B1


- Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en
relación con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria


saber A13
A14
A16
A24
A28
A31
B1
B3


- Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A18
A26
A28
A48
B1
B2
B3


- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A17
A19
A26
A28
B1
B3


Contidos 


Tema  
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Bloque temático 1.
O universo educativo: concepto de educación. Os
escearios educativos (Educación Formal, Non
Formal e Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3.Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escearios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5.Da escola tradicional ás escolas renovadas. 


Bloque temático 2. 
O sistema educativo. Os axentes socioeducativos
(educadores, estudantes, familia) a a súa
evolución. 


2.1 O sistema educativo. Análise histórico. LOXSE, LOCE, LOE, LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e postobrigatorias. A Ensiinanza Secundaria e o Bacharelato.
A Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. 
A Educación en Valores. 


3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Cara a unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía e estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado diante dos valores controvertidos.
3.5.A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


7 0 0 6 13


Traballos
de aula


7 0 0 6 13


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios
de forma
autónoma


0 0 0 40 40


Sesión
maxistral


14 0 0 7.5 21.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade onde se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a debe
encontrar as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Esta metodoloxía se emprega como complemento da lección maxistral. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven as propostas, exercicios ou comentarios sobre os textos presentados
na aula de clase baixo as directrices e supervisión do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Proposta de actividades (individuais ou grupais) nas que se formulan problemas ou cuestións
problemáticas relacionadas coa materia. O alumno/a, tanto individualmente como en grupo, debe
analizar e resolver os problemas de forma autónoma. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
ou directrices do traballo que permitan afondar ou complementar os contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Avaliarase a asistencia e grao de participación dos alumnos e alumnas nas
clases e o seguemiento que realicen das mismas. 


20


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliación dos exercicios ou actividades suxeridas polol profesor/a e
realizados polos alumnos e alumnas na aula 


15


Traballos de aula Valoración das actividades prácticas propostas na aula. Recollida de
intervencións educativas de aula 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


Valoración do traballo proposto polo profesor/a. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master ten modalidade de ensinanza presencial, polo tanto a asistencia ás clases e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, alomenos, do 80 % estando admitido faltar un 20 % da
presencialidade.


- O prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado en clase. É necesario cumplilos
para ser cualificados en avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliaión continua terá unha proba de avaliación, sobre os contidos nucleares
da materia, na data marcada no calendario do Master para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá o 100% da
puntuación e as súas características serán concretadas polo alumnado e o profesorado o día da presentación da materia e
cando se faga a consulta persoalmente.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V05102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V05103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe.


saber


Establecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos sobre
os que se asenta a práctica docente


saber
saber facer


Definir a estrutura do sistema educativo español (en particular na etapa da E. Secundaria)
desde o seu marco lexislativo


saber


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular saber


Comprender a lóxica estrutural interna entre os compoñentes do deseño curricular e a
organización


saber
saber facer


Desenvolver actitudes, habilidades e destrezas propias dun profesional da educación Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica. Modelos de ensinanza e de currículo
Modelos de liderazgo en educación 


Estrutura e organización do ensino: Etapa de E.
Secundaria. 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum 
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Compoñentes didácticos e organizativos obxectivos, contidos, actividades, metodoloxía, principios e estratexias,
recursos didácticos, organización da aula, avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 20 24


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


7 45.5 52.5


Sesión maxistral 12 24 36


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Cuestions e tarefas que van xurdindo dos diferentes temas 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades de afondamento na materia, por exemplo o deseño dunha proposta de intervención
didáctica 


Sesión maxistral Exposicion dos principais contidos da materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Valoración das actividades realizadas na aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo de afondamento na materia 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic, e
tamén é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias de Ciencias Sociais na Educación Secundaria. saber A33
A34
A35
B1


Coñecer o corpus didáctico esencial relativo aos procedementos de ensino-aprendizaxe das
Ciencias Sociais.


saber A35
A36
A44
B1


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe das Ciencias Sociais
potenciando procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias das
ensinanzas de Ciencias Sociais, de acordo co nivel e formación previa dos estudantes e a
orientación dos mesmos, tanto de xeito individual como en colaboración con outros docentes
e profesionais do centro.


saber facer A37
A38
A41
A43
B1
B2
B3


Buscar, obter, procesar e comunicar toda clase de información, transformala en
coñecemento e aplicala aos procesos de ensino-aprendizaxe nas materias de Ciencias
Sociais.


saber facer A38
A42
A45
B1
B3
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Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas no ámbito das Ciencias Sociais, tanto de
grupo como personalizadas, adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A38
A40
A42
A45
B1
B2


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por si mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
B1
B3


Contidos 


Tema  


1. As Ciencias Sociais 1.1. Áreas de coñecemento e construción académica. 
1.2. As ciencias sociais na etapa da globalización
1.3. Ciencias sociais: compartimentalización e interdisciplinariedade. 


2. As Ciencias Sociais: método científico e
enfoques 


2.1. A idea de Ciencia e a súa Historia.
2.2. Aproximación metodolóxica ás Ciencias Sociais.
2.3. Ciencia Política, Economía e Socioloxía: enfoques e evolución 


3. A utilidade social e educativa das Ciencias
Sociais: A formación en Humanidades 


3.1. Usos sociais e educativos do coñecemento.
3.2. A formación da cidadanía no século XXI: o saber das ciencias sociais 
3.3. A evolución das Ciencias Sociais no sistema educativo español. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 3 3 6


Traballos de aula 4 20 24


Traballos tutelados 2 20 22


Presentacións/exposicións 4 16 20


Titoría en grupo 2 1 3


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos da materia ou dos resultados
dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Titoría en grupo TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.
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Traballos
tutelados


TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Realización, presentación e/ou entrega, nas datas sinaladas e
conforme aos parámetros indicados, dos exercicios prácticos
indicados (o profesor pode decidir que estos exercicios se fagan
na aula). 


40


Traballos tutelados Presentación e entrega, na data sinalada dos traballos
realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado
(segundo estableza o profesor). Valorarase o marco teórico, a
estrutura e articulación do traballo, a reflexión crítica sobre as
fontes e a presentación formal do mesmo. 


60.
A realización de traballos
tutelados e a presentación na
aula dos mesmos suporán o 60
por cento da nota final.


Presentacións/exposicións Valorarase o xeito de presentar os materiais traballados e a
capacidade para fomentar o debate, a discusión e a
participación.


A realización de traballos
tutelados e a presentación na
aula dos mesmos suporán o 60
por cento da nota final.


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria oficial, mantendo a nota das probas/actividades xa
superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


Acemoglu, D. e J. Robinson (2013): "Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advise", Journal of Economic Perspectives,●


Vol. 27 (2), pp. 173-92.
Alt, J, Levi, M. e E. Ostrom (1999): Competition and Cooperation: Conversation with Nobelists about Economics and Political●


Science. Nueva York: Russel Sage Foundations.
Benejam, P. y J. Pagés (coord) (1997): Ciencias sociales : contenidos, actividades y recursos. Barcelona: Praxis.●


Colomer, J. M. (2010): Ciencia de la Política: Una Introducción. Barcelona: Ariel.●


Cuadrado-Roura, J. R. (2008): "Por una Economía comprometida y con proyección hacia la realidad", en Jordán, J. M. y A.●


Sánchez (eds): Desafíos Actuales de la Política Económica. Madrid: Thomson-Civitas. 
Cuadrado-Roura, J. R. (2010): "Tres preguntas sobre la economía como ciencia y como práctica", Documento de Trabajo●


09/2010. Instituto Universitario de Análisis Económico y Social. Universidad de Alcalá. 
Della Porta, D. y M. Keating (eds) (2013): Enfoques y metodología en las ciencias sociales: una perspectiva pluralista.●


Madrid: Akal.
Ekelund, R. B. (1991): Historia de la Teoría Económica y de su Método. Madrid: McGraw-Hill.●


Lago Peñas, I. (2008): La lógica de la explicación en las ciencias sociales: una introducción metodológica. Madrid: Alianza.●


Sampedro, J. L. (2009): Economía Humanista: Algo más que cifras. Madrid: Debate.●


Recomendacións 
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Departamento
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Profesorado Cid Galante, Roberto


Correo-e rcgalante@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o currículo das distintas materias vinculadas ás CCSS tanto na ESO como no
Bacharelato.


saber A1
A4
A13
A18
A34
B1
B2
B3
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Comprender de xeito integrado o proceso de ensino-aprendizaxe das ciencias sociais, a
xeografía, a historia e o arte, promovendo a interdisciplinariedade e o emprego dos
recursos axeitados.


saber
saber facer


A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A16
A18
A21
A32
A33
A36
A37
A38
A46
B1
B2
B3


Aplicar os coñecementos da investigación en didáctica das ciencias sociais á resolución de
problemas na práctica educativa: dinámicas grupais, traballo de campo e investigación,...


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A7
A8
A9
A10
A16
A18
A21
A23
A26
A35
A36
A37
A38
A39
A42
A48
B1
B2
B3


Promover o uso dos procesos de investigación na aula como base do desenvolvemento
profesional, potenciando os camiños de colaboración cos demais profesionais do ámbito
educativo


saber facer
Saber estar /
ser


A4
A5
A7
A9
A16
A22
A23
A25
A27
A35
A36
A37
A38
A42
A45
A46
B1
B2
B3


Páxina 4 de 8







Promover o recoñecemento, análise e atención das características diferenciais do alumnado,
segundo o seu desenvolvemento evolutivo, contextos familiares, sociais e culturais de
referencia como primeiro paso para propiciar a súa motivación.


saber facer
Saber estar /
ser


A7
A8
A9
A10
A11
A12
A15
A16
A19
A20
A22
A23
A25
A26
A28
A30
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


As Ciencias Sociais como área de coñecemento
escolar 


As Ciencias Sociais na ESO e no Bacharelato


Análise do currículo: Principios xerais, fins, obxectivos, contidos,
competencias básicas... 


A clase de Ciencias Sociais: a búsqueda da
interdisciplinariedade. Materiais e recursos. 


Programación 


A Unidade Didáctica e as súas alternativas: traballo por proxectos,
método ABP, estudo de caso, método de representación simbólica,...


Alternativas metodolóxicas: da lección maxistral participativa ao traballo
cooperativo


Procedementos e técnicas específicas do traballo
en Ciencias Sociais 


Dinámicas grupais. 
A asemblea.
O traballo de campo: a investigación. Tratamento e proceso de datos. 
Elaboración de informes. 
As TIC nas clases de Ciencias Sociais. 


A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe Proceso
Técnicas
Instrumentos
Autoavaliación 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 8 36 44


Estudo de casos/análises de situacións 4 15 19


Presentacións/exposicións 6 24 30


Proxectos 2 10 12
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Saídas de estudo/prácticas de campo 4 15 19


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e
reunir información sobre o alumnado, así como
a presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos
sobre a materia obxecto de estudo. Bases
teóricas e directrices dos traballos a desenvolver. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análises dun feito, problema ou suceso real coa
finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo,
xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e
adestrarse en procedementos alternativos de
solución. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o
docente e o grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto... 


Proxectos Realización de actividades que permiten a
cooperación e enfrontan aos
alumnos, traballando en equipo, a problemas
abertos. Permiten adestrar, entre outras, as
capacidades de aprendizaxe en cooperación,
de liderado, de organización, de comunicación
e de fortalecemento das relacións persoais. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Actividades de aplicación dos coñecementos a
situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais
Desenvólvense en espazos non académicos
exteriores. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
&#61656; Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
&#61656; Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
&#61656; Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización
dos traballos, actividades, exames, etc. 
&#61656; Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
&#61656; Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
&#61656; Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
&#61656; Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización
dos traballos, actividades, exames, etc. 
&#61656; Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Estudo de casos/análises de situacións Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Presentacións/exposicións Avaliación individual por parte do docente da exposición de cada un dos
proxectos. Ficha de autoavaliación 


30


Saídas de estudo/prácticas de campo Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Proxectos Avaliación do documento elaborado en equipo. Análise por parte do
docente. Ficha de autoavaliación 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria
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- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a 4 horas das sesións
presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e  é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


- Aguirán Pradas, J.; Val González, J. C. (2007). El área de ciencias sociales: concepto, didáctica, contenidos, técnicas,
procedimientos y evaluación. Zaragoza: Fundación Investigación y Futuro.


- Della Porta, D.; Keating, M. (2013) Enfoques y metodologías en las ciencias sociales. Madrid: Akal


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


- Rosendo Ramos, David (2010). Las Ciencias Sociales y la nuevas tecnologías de la educación. Sevilla: Wanceulen.


- Sarramona, Jaume e outros (2011). Formación básica para los profesionales de la educación (Ciencias Sociales). Barcelona:
Ariel Editorial


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


- Bale, J. (1999). Didáctica de la Geografía en la escuela primaria. Madrid: Morat


- Benejam, P.; Pagés, J. (Coords) (1997). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación
Secundaria. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educadió Universitat Barcelona.


- Castellanos Vega, J.J. e outros (2011). Las TIC en la educación. Madrid: Anaya.


- Cooper, H. (2003). Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria. Madrid: Morata


- Domínguez Garrido, Mª C. (Coord.). (2004) Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid: MEC Morata


- Feito, Rafael (2011). Otra escuela es posible. Madrid: Anaya.


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


 ALGUNHAS REVISTAS DIXITAIS ÚTILES:


·         Ar@cne. Revista electrónica de recursos.  http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Geo Crítica. http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Revista digital de historia y ciencias sociales. http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Revista digital de claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Scripta Vetera. Trabajos de geografía y ciencias sociales. http://www.ub.edu/geocrit/sv-ig.htm


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS:


·         ArteHistoria.    http://www.artehistoria.jcyl.es/


·         Banco de imaxes e sons do MEC.   http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


·         Claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/
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·         CNICE- MEC, recursos para a ESO: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


·         Flashes de Geografía. http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html


·         Geoeduca.  http://www.juanjoromero.es/blog/


·         Geografía Plus.  http://www.educaplus.org/geografia/index.html


·         HIstoria de España.  http://www.almendron.com/historia/historia.htm


·         Historia siglo XX.  http://www.historiasiglo20.org/


·         La página de Peter.  http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria 


Materia Economía,
Administración
de Empresas e
Comercio na
Educación
Secundaria


     


Código O02M066V05223      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OP 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Vaquero García, Alberto


Profesorado Iglesias Cañedo, José Felipe
Santos Castroviejo, Iago
Theotonio Arenas, Alfonso
Vaquero García, Alberto


Correo-e vaquero@uvigo.es


Web http://www.faitic.uvigo.es 


Descrición
xeral


A materia de Economía, Administración de Empresas e Comercio na educación secundaria forma parte do
módulo específico do Mestrado de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e
Ensino de Idiomas da Universidade de Vigo.
Trátase dunha materia obrigatoria e conta cunha asignación de 12 créditos ECTS. 
O Obxectivo básico da presente materia é capacitar ao alumnado para impartir docencia nas materias da
especialidade de Economía, establecidas na ESO e no bacharelato, e dos módulos formativos e PCPIs das
familias de Administración e Xestión e de Comercio e Marketing que se imparten na Formación Profesional.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o valor formativo e cultural da economía. Coñecer as competencias profesionais
adquiridas cos estudios profesionais afins
����������� ������ ��� �� �


saber A1


Coñecer os contidos que se cursan na ensinanza de economía na ESO e Bacheller e os
curriculums dos ciclos formativos das familias profesionais de administración de empresas e
comercio e marketing


saber A1


Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes da materia e as súas perspectivas para
poder transmitir unha visión dinámica das mesmas.


saber A2


Coñecer contextos e situacións nos que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares.
Coñecer o perfil profesional correspondente aos titulados nos ciclos formativos.


saber A2


Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e aprendizaxe da Economía,
Administración de empresas e Comercio e Marketing.


saber A1
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Transformar os currículos en programas de actividades e traballo. saber facer A3
A45


Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. saber A4


Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes saber facer A16
B3


Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber facer A39
A45


Coñecer e saber aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da Economía e o Obradoiro
de iniciativas emprendedoras, e ciclos formativos da especialidade.


saber A42
B3


Analizar criticamente o desenvolvemento da docencia, das boas prácticas e da orientación
utilizando indicadores de calidade.


saber A38


Identificar os problemas relativos ao ensino e á aprendizaxe das Ciencias Sociais, e a FP,
respectivamente, e propoñer alternativas e solucións.


saber A13
A36


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e
ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber facer A36
A45


Contidos 


Tema  


A Economía como disciplina académica no ensino
secundario 


Análise histórico e situación actual. Modalidades, itinerarios, optatividade.
A Micro e Macroeconomía no currículo do Bacharelato. Achegas das
escolas do pensamento económico ao papel dos axentes económicos e as
súas relacións no contexto actual. Globalización, medio ambiente,
desenvolvemento sostible nos currículos das materias de Economía no
Bacharelato. A empresa coma sistema no currículo de Economía de 2º de
Bacharelato: Intencións educativas, obxectivos ou outros elementos
prescriptivos. Organización dos contidos. As intencións educativas e os
obxectivos escolares. 


O currículo do Obradoiro de iniciativas
emprendedoras 


Metodoloxía e recursos. Proposta de estratexias para o desenvolvemento
da creatividade, a iniciativa persoal, a autonomía e a responsabilidade do
alumnado na xeración e maduración de iniciativas emprendedoras.
Desenvolvemento de proxectos emprendedores en equipo, relacionados
co entorno socioeconómico e o perfil do alumnado de secundaria. 


Principios didácticos na ensinanza da Economía. Metodoloxía. Identificación de situacións socioeconómicas relevantes para
a ensinanza da Economía e proposta de actividades formativas.
Didactización de recursos multimedia. Integración das TICS no proceso de
ensinanza aprendizaxe. As fontes de información sobre a economía
galega e española. Utilización de portais educativos oficiais (IGE, Banco de
España...) coma recurso didáctico. Aprendizaxe colaborativo ou
cooperativo coma metodoloxía: deseño de actividades de aula. 


Procedementos e técnicas específicas Modelos económicos, Táboas estatísticas e series temporais,
representacións gráficas, obtención de información, propostas de
simulación. Proxecto empresarial. 


As ensinanzas de contido economico-empresarial A familia profesional de Administración de empresas, Comercio e
Marketing no Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. Ciclos
medios e superiores. PCPI. Lexislación básica sobre a FP. LOXSE; LOE;
Proxecto de Lei Orgánica para a mellora da calidade educativas (LOMCE),
Ley Orgánica 5/2002 de 19 de xuño, das cualificacións e a Formación
Profesional. Ordenación académica. Saídas profesionais e situación do
mercado laboral. Expectativas da evolución da competencia profesional
esixida para os Técnicos e Técnicos especialistas das familias de
referencia. 


Estrutura dun título profesional: Do perfil profesional á cualificación. O currículo dos ciclos formativos.
Elementos prescriptivos do currículo. A aprendizaxe dos procedementos
como eixe organizador da actividade docente. Procesos de ensinanza
aprendizaxe. Metodoloxía específica. Proposta de actividades para a
aprendizaxe dos contidos conceptuais, procedimentais e e actitudinais.
Recursos. Talleres. Equipamento. TICS. 


O módulo do proxecto integrado Actividades de desenrolo. Identificación das necesidades de información.
Elección de fontes de información. Tratamento da información. Redacción
de informes. A FCT. Titoría. Obxectivos. Contidos. Avaliación. 


A avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe: estratexias e técnicas 


Criterios de avaliación e instrumentos de cualificación escolar. 


Páxina 4 de 6







Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos tutelados 0 70 70


Traballos de aula 12 0 12


Presentacións/exposicións 22 0 22


Estudo de casos/análises de situacións 10 0 10


Sesión maxistral 16 0 16


Traballos e proxectos 0 110 110


Estudo de casos/análise de situacións 0 60 60


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos tutelados Realización de traballos tutelados polos profesores da materia 


Traballos de aula Realización de traballos na aula 


Presentacións/exposicións Presentacións de traballos 


Estudo de casos/análises
de situacións


Estudo de casos e situacións 


Sesión maxistral Clase maxistral 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Traballos e proxectos Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Estudo de casos/análise
de situacións


Titorización individual: Atenderanse ao final de cada sesión.
Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas,
entrega de documentos, envío de actividades, etcétera.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos e proxectos Realización e presentación de traballos e proxectos 60


Estudo de casos/análise de situacións Análise de casos e situacións. Participación activa nas sesións 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


    


Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, ao 20% das sesións
presenciais. 


Os prazos das entregas das actividades, traballos, etcétera. serán comunicados polos profesores e é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá que presentar os traballos que se lle encomenden que
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non tivera realizado dentro das actividades presenciais e unha proba escrita na data que marque o calendario do mestrado
para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 80% da puntuación e terá preguntas
de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia. O restante 20% da puntuación virá determinado pola
valoración dos traballos desenvolvidos.


Cualificación numérica de 0 a 10 segundo lexislación vixente (RD 1125/2003). A nota final é única e será fixada por acordo
dos  profesores do módulo.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.
BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
Consejo General del Colegio de Economistas de España (2013): Informe sobre la enseñanza de la economía, Madrid, disponible en
http://www.economistas.org/Contenido/EAL/INFORME%20OEE-CGCEE%20Ense%C3%B1anza%20Econom%C3%ADa%2026-02-13.pdf


Spiegel, A. (2006).Recursos didácticos y FP por competencias. Buenos Aires: BID/FOMIN; CINTERFOR/OIT.
Travé G. (2001). Didáctica de la Economía en el bachillerato. Madrid. Didáctica de las Ciencias Sociales.
Apuntamentos e material elaborado polos profesores que se porán a disposición do alumnado principalmente a través da
plataforma FAITIC
BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA
Consejo General del Colegio de Economistas de España (2011): Revista del Economía, núm. 4, disponible en
http://www.economistas.org/r3/05/web/index.html
Fernández martorell C. (2008) El aula desierta: la experiencia educativa en el contexto de la economía global. Editorial Intervención
cultural 2008.
Muro Jiménez J.M. (2008) Programación y Unidades Didácticas en Formación Profesional. Madrid. Editorial MAD.
Libros de Economía, Administración de empresas e comercio máis empregados na sensinanza
secundaria o bacharelato e os ciclos formativos.
Materiais para a preparación das oposición ao profesorado de secundaria:
ALGUNHAS WEBS DE INTERESE:
Páxina Web do MEC: http://www.educacion.es/portada.html
Páxina Web INCUAL: http://www.educacion.es/educa/incual/ice_incual.html
Páxina Web Consellería de Educación e O. U.: https://www.edu.xunta.es/portal/
Portal sobre economía en bachillerato: http://www.ecobachillerato.com/
Páxina Web da CiUG: http://ciug.cesga.es/index.html
Portal Ecomur: http://www.ecomur.com/
Portal Educared: http://www.educared.net/
Portal PYME do Ministerio de Industria:http://www.ipyme.org/esS/IniciativaEmprendedora/Paginas/IniciativaEmprendedora.aspx
Portal La economía en el cine:http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/ECONOMIA%20DE%20CINE.htm


Portal de recursos educativos: http://www.pangea.org/peremarques/estris.htm


Portal todo fp: www.todofp.es


Portal webeconomía: Recursos para la docencia en economiaen secundaria: http://www.webeconomia.com/


Recomendacións 
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Idioma Castelán
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Departamento


Coordinador/a Alén González, María Elisa


Profesorado Alén González, María Elisa
de Uña Álvarez, Elena
Padín Fabeiro, María Carmen
Prada Rodríguez, Julio


Correo-e alen@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(CG4) Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe
nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer


(CT-1) Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber facer


(CT-2) Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer


(CT-3) Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarias. saber facer


(CE-E11) Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


(CE-E12) Analizar de modo crítico o labor docente empregando indicadores de calidade saber facer


(CE-E13) Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber facer


(CE-E14) Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer


Contidos 
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Tema  


• A función investigadora do docente de Ciencias
Sociais 


o Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativa.
o Proceso de investigación en Ciencias Sociais. Tipos de deseño de
investigación.
o Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa.


• Estratexias de innovación na ensinanza das
Ciencias Sociais. 


• Os programas de autoavaliación e mellora.
Modelos de calidade e excelencia educativa. 


• A oferta de formacións institucional nos
diferentes niveis educativos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 50 60


Titoría en grupo 4 6 10


Traballos tutelados 8 48 56


Resolución de problemas e/ou exercicios 4 16 20


Sesión maxistral 4 0 4


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Presentacións/Exposicións: Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos
da materia ou dos resultados dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Traballos de aula Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Titoría en grupo Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Traballos tutelados Traballos de aula, titoría en grupo e traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula 40


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo 50


Resolución de problemas e/ou exercicios Presentacións/exposicións 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na correspondente ao mes
de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán
con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


BISQUERRA, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


CARRASCO, J. y CALDEDERO, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.
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EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


GARCÍA, A.L. (coordinador) y otros (1997): Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Enseñanza
Secundaria. Granada. GEU.


HARGREAVES, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


LATORRE, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


LICERAS, A. (2000): Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Ciencias Sociales. Granada, Grupo Editorial
Universitario.


LICERAS, A. (2005): La investigación sobre formación del profesorado en Didáctica de las Ciencias Sociales. Profesorado.
Revista de currículum y formación del profesorado. Vol. 8, nº 1 Didácticas Específicas. Publicado online en
www.ugr.es/recfpro/Rev81.html


LÓPEZ RUIZ, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el constructivismo en la
escuela. Málaga: Aljibe.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación para el
diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica.


PAGÉS, J. (1997): Líneas de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En P. Benejam y J. Pagés, Enseñar y aprender
Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona, UCE/Horsori.


PIZARRO, N. (1998): Tratado de metodología de las Ciencias Sociales. Madrid, Siglo Veintiuno Editores.


PRATS, J. (2001): Hacia una definición de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En I Congreso Nacional de
Didácticas Específicas. Las didácticas en las áreas curriculares en el siglo XXI. Granada, Grupo Editorial Universitario.


RUIZ TARRAGÓ, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


SANDÍN ESTEBAN, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw Hill.


SEVILLANO GRACÍA, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-Prentice Hall.


Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


Recomendacións 
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Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 
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 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 
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 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 
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   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 


50


Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V05217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V05218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria/O02M066V05223
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V05221
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V05104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V05401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Humanidades


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V05217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V05218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V05102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Economía, Administración de Empresas e Comercio na Educación Secundaria/O02M066V05223
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V05221
Orientación e Función Titorial/O02M066V05101
Prácticas Externas/O02M066V05301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V05104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V04101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a González Fontão, María del Pilar


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e mpfontao@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A materia “Orientación e Función Titorial”, está integrada no módulo común do Máster Universitario para o
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. 
O contido curricular desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o
estudiante –futuro docente- ó tratar de situar os procesos de orientación e titoría na labor educativa diaria,
así como establecer planes e programas de acción titorial partindo dun plantexamento educativo inclusivo e
altamente persoalizado en colaboración cos equipos docentes, estudiantes e familias 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa función
docente. 
2 Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. 
3 Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.
4 Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría
5 Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza. 
6 Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. 
7 Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor titorial. 
8 Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos así
como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


Páxina 3 de 7







Competencias da materia (xenéricas e específicas)
1 Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar.
2 Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os que
debe de asentarse a orientación e a función titorial.
3 Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades técnico-profesionais
para o desenvolvemento da función titorial.
4 Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función titorial.
5 Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial.
6 Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.
7 Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.
8 Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula.
9 Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno.
10 Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así como
de apoio ás familias.


Contidos 


Tema  


1.- Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 
2.- Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 
3.- Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 
4.- Programas e estratexias de intervención para
a atención á diversidade. 
5.- Medidas de atención á diversidade e
adaptacions curriculares. 
6.- Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 
7.- A participación das familias en centros e a
súa orientación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


1 0 0 0 1


Sesión
maxistral


9 0 0 19 28


Traballos
tutelados


1 0 0 30 31


Cartafol/dossier 0 0 0 2 2


Outras 0 0 0 0 0


Probas
prácticas, de
execución de
tarefas reais
e/ou simuladas.


6.5 0 0 19 25.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Cartafol/dossier A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Probas prácticas, de execución
de tarefas reais e/ou simuladas.


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades,
exames, etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Cartafol/dossier Documento elaborado polo estudante que recompila información sobre as
experiencias, proxectos, tarefas e traballos realizados durante o proceso de
formación. 


40


Outras Asistencia e participación 20


Probas prácticas, de
execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Probas para a avaliación que inclúen actividades, problemas ou exercicios
prácticos a resolver. Os alumnos deben dar resposta á actividade formulada,
aplicando os coñecementos teóricos e prácticos da materia. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


                   


Universidade de Vigo                                                                                    Guía Docente da materia


 


 


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 


ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.


ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.
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ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.


BLASCO CALVO, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la diversidad en educación secundaria. Casos prácticos
resueltos. Valencia: Nau Llivres (pp. 54-55).


LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.


MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.


MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona: Graó.


MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.


MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.


MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer


OCAMPO, C. I. (2012). Tutoría educativa en los diversos niveles y escenarios pedagógicos. En L. M. Sobrado, E. Fernández y
M. L. Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 217-243). Madrid: Biblioteca Nueva.


SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.


SARMIENTO, J. A. (2012). Estrategias y acciones de asesoramiento social y familiar. En L. M. Sobrado, E. Fernández y M. L.
Rodicio (Coords.). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas (pp. 297-322). Madrid: Biblioteca Nueva.


SOBRADO, L. y BARREIRA, A. J. (2012). Servicios de orientación educativa: organización y funcionamiento. En L. Sobrado, E.
Fernández y M. L. Rodicio (Coords.), Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 187-214.


 


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE


 


-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229


-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187


-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080


-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378


-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066


-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580


-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159


-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804


 


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERESE


 


-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA
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Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Sistema Educativo e Educación en Valores 


Materia Sistema
Educativo e
Educación en
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Código O02M066V04104      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
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Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Nogueiras Mascareñas, Luís Miguel


Profesorado Dapia Conde, María Dolores
Nogueiras Mascareñas, Luís Miguel


Correo-e miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Web   
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Descrición
xeral


Toda práctica de intervención educativa afunda as súas raíces no sistema de ideas, procedemientos e
valores que os seus fins lle asignan. A posición do profesional do campo educativo que quere educar sen ter
unha teoría clara e definida da educación sería tan irracional coma a daqueloutro que quere guiar a alguien
sen saber de onde parte, por onde vai e onde se dirixe.Esta é a razón pola que antes de deseñar o
desenvolvemento de cualquera intervención pedagóxica, o profesorado debe ter clara unha Teoría da
Educación que guíe a determinación dol proceso educativo e a selección dos medios para logralo. Por iso, e
en primeiro lugar é necesario precisar que é a Teoría da Educación, que lonxe de referirse exclusivamente a
cuestións teóricas sobre a educación e polo tanto alonxadas das realidades educativas, incide sen embargo
en todos os aspectos propios da práctica educativa. Polo tanto, a Teoría da Educación significa conocer para
facer, saber para despois aplicar mellor as innovacións educativas e, en definitiva, para mellorar a calidade
da educación. De seguido, é obrigado determinar que entendemos por educación, xa que ao ser un termo de
uso habitual na vida cotiá porque a todas as persoas afecta de algún xeito, calquera se atrevería a dar unha
definición de educación. Ademáis, existen moitos conceptos afines á a educación como formación, ensinanza,
aprendizaxe, instrución, capacitación, que se empregan en moitas ocasións como termos semellantes e que
deben diferenciarse para a súa correcta utilización. Así mesmo, a educación non se pode reducir a aquela
que é impartida nos espacios escolares 
-Educación Formal-, xa que as personas se educan máis aló de ela e os influxos que se reciben a partires de
outros medios son tanto igual ou máis potentes que aqueles outros que proceden da escola e mesmo
interfiren na súa acción. Polo tanto, é preciso traballar os conceptos de Educación Non Formal, definida como
o conxunto de procesos, medios e institucións específicas, e diferenciadamente deseñados en función de
explícitos obxectivos de formación, que non están directamente dirixidos á provisión dos graos propios do
sistema educativo regrado, e o de Educación Informal, que se referiría á aqueles procesos educativos que se
producen indiferenciados de outros procesos sociais, que non foron institucionalizados nen sistematizados,
que se dan no curso ordinario da vida. Un dos factores que influíu na crecente importancia que se lle otorgou
tanto á Educación Non Formal como á Educación Informal foi o cambio nos valores defendidos pola
sociedade, e da defensa da virilidade ou da guerra pasouse á defensa da paz ou da tolerancia, valores nos
que ata agora non educaba a escola e que a partires da transversalidade, como propoñía a LOXSE (1990), e
da inclusión da Educación en Valores da LOE (2006), sí serían incluídos nos seus contidos.Tendo en cuenta
que a salida profesional deste curso de posgrao é a de ser docente en Educación Secundaria, é polo que un
bloque de contido se centra exclusivamente no sistema educativo, coa fin de introducir aol alumnado no
universo da educación, prestando especial atención aos elementos que integran o sistema e as súas funcións
en relación coa acción educativa. De acordo con todo isto, se considerarán os axentes socioeducativos e as
súas responsabilidades pero tamén se presta especial atención a algunhas institucións fundamentais como o
Estado o as Comunidades Autónomas en tanto responsables da normativa educativa, responsables da
redacción y desenvlvemento da Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. A análise da situación
actual se complementa cunha breve perspectiva histórica, considerando os retos e desafíos de futuro
(LOMCE – Ley Orgánica de Mellora e Calidade da Educación). 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 
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 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 
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 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Analizar los aspectos substantivos del sistema educativo español en los ámbitos estatal y
autonómico. Estudiar y conocer su estructura en una perspectiva histórica y actual.


saber A24
A26
B1


- Reflexionar y comprender los aspectos fundamentales de la Ley Orgánica 2/2006 en
relación con los niveles educativos vinculados al Master de Secundaria


saber A13
A14
A16
A24
A28
A31
B1
B3


- Conocer y valorar el rol de los agentes socioeducativos en los procesos educativos formales
propios de las enseñanzas de secundaria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas
de idiomas.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A18
A26
A28
A48
B1
B2
B3


- Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida
en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.


saber facer
Saber estar /
ser


A9
A16
A17
A19
A26
A28
B1
B3


Contidos 


Tema  


Páxina 4 de 7







Bloque temático 1.
O universo educativo: concepto de educación. Os
escearios educativos (Educación Formal, Non
Formal e Informal). 


1.1. Concepto de educación: características xerais e diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminolóxica.
1.3.Dimensións e piares da educación.
1.4. Os escearios educativos: educación formal, non formal e informal.
1.5.Da escola tradicional ás escolas renovadas. 


Bloque temático 2. 
O sistema educativo. Os axentes socioeducativos
(educadores, estudantes, familia) a a súa
evolución. 


2.1 O sistema educativo. Análise histórico. LOXSE, LOCE, LOE, LOMCE.
2.2. A estrutura do sistema educativo despois da LOE. Ensinanzas
obrigatorias e postobrigatorias. A Ensiinanza Secundaria e o Bacharelato.
A Formación Profesional. As Ensinanzas de Idiomas.
2.3. Institucións e axentes no sistema educativo. O rol do Estado e o rol
das Comunidades Autónomas. Os centros educativos. Profesorado e
alumnado. As familias. As asociacións escolares. 


Bloque temático 3. 
A Educación en Valores. 


3.1. Marco conceptual da Educación en Valores e Actitudes. Cara a unha
convivencia pacífica.
3.2. Metodoloxía e estratexias didácticas ante os valores e as actitudes.
3.3. Avaliación de valores e actitudes.
3.4. Actitudes do profesorado diante dos valores controvertidos.
3.5.A Declaración Universal dos Dereitos Humanos e a Declaración dos
Dereitos da Infancia: contexto de actuación para a Educación en Valores e
Actitudes. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios


7 0 0 6 13


Traballos
de aula


7 0 0 6 13


Resolución
de
problemas
e/ou
exercicios
de forma
autónoma


0 0 0 40 40


Sesión
maxistral


14 0 0 7.5 21.5


Horas totais E: 87.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade onde se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno/a debe
encontrar as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados.
Esta metodoloxía se emprega como complemento da lección maxistral. 


Traballos de aula Os estudantes desenvolven as propostas, exercicios ou comentarios sobre os textos presentados
na aula de clase baixo as directrices e supervisión do profesor 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Proposta de actividades (individuais ou grupais) nas que se formulan problemas ou cuestións
problemáticas relacionadas coa materia. O alumno/a, tanto individualmente como en grupo, debe
analizar e resolver os problemas de forma autónoma. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor/a dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
ou directrices do traballo que permitan afondar ou complementar os contidos da materia. 


Atención personalizada 


 Descrición
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Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


A atención personalizada ao alumnado se fará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polo despacho nas
horas de titoría que cada un destes docentes tien no centro en que imparte docencia de grao.
Recoméndase concertar esa titoría con anterioridade a través do mail.
Profesor: Luis Miguel Nogueiras Mascareñas
Correo electrónico: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es
Profesora: Mª Dolores Dapía Conde
Correo electrónico: ddapia@uvigo.es
Horario de tutorías: lunes y miércoles: 16.00-18.00 horas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Avaliarase a asistencia e grao de participación dos alumnos e alumnas nas
clases e o seguemiento que realicen das mismas. 


20


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Avaliación dos exercicios ou actividades suxeridas polol profesor/a e
realizados polos alumnos e alumnas na aula 


15


Traballos de aula Valoración das actividades prácticas propostas na aula. Recollida de
intervencións educativas de aula 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios de forma autónoma


Valoración do traballo proposto polo profesor/a. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observaciones:


- Este Master ten modalidade de ensinanza presencial, polo tanto a asistencia ás clases e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, alomenos, do 80 % estando admitido faltar un 20 % da
presencialidade.


- O prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado en clase. É necesario cumplilos
para ser cualificados en avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliaión continua terá unha proba de avaliación, sobre os contidos nucleares
da materia, na data marcada no calendario do Master para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá o 100% da
puntuación e as súas características serán concretadas polo alumnado e o profesorado o día da presentación da materia e
cando se faga a consulta persoalmente.
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Innovación Educativa / Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista
Interuniversitaria / Revista Complutense de Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /


Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega do Educación 


/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria/
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V04102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NO ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 


Páxina 5 de 5
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V04103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe.


saber A2


Establecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos sobre
os que se asenta a práctica docente


saber
saber facer


A2
A5
A9


Definir a estrutura do sistema educativo español (en particular na etapa da E. Secundaria)
desde o seu marco lexislativo


saber A1
A13


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular saber
saber facer


A2
A27
A38
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Comprender a lóxica estrutural interna entre os compoñentes do deseño curricular e a
organización


saber
saber facer


A3
A4
A5
A6
A7
A10
A12
A13
A16
B3


Desenvolver actitudes, habilidades e destrezas propias dun profesional da educación Saber estar / ser A16
A49
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica. Modelos de ensinanza e de currículo
Modelos de liderazgo en educación 


Estrutura e organización do ensino: Etapa de E.
Secundaria. 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum 


Compoñentes didácticos e organizativos obxectivos, contidos, actividades, metodoloxía, principios e estratexias,
recursos didácticos, organización da aula, avaliación do proceso de
ensinanza-aprendizaxe 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 20 24


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


7 45.5 52.5


Sesión maxistral 12 24 36


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Cuestions e tarefas que van xurdindo dos diferentes temas 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades de afondamento na materia, por exemplo o deseño dunha proposta de intervención
didáctica 


Sesión maxistral Exposicion dos principais contidos da materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 


Resolución de problemas
e/ou exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
- Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, consulta de dúbidas, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, 
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Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Valoración das actividades realizadas na aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Traballo de afondamento na materia 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic, e
tamén é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.
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Descrición
xeral


A materia de Ciencias Sociais na Educación Secundaria I ten por obxecto introducir ao alumnado no proceso
de construción científica e metodolóxica das Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historia e ao seu tratamento e
evolución no sistema educativo español, con especial referencia á súa situación no actual currículo de
Educación Secundaria e Bacharelato. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os contidos curriculares das materias de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia na
Educación Secundaria.


saber A33
A34
A35
B1


Coñecer o corpus didáctico esencial relativo aos procedementos de ensino-aprendizaxe das
Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historia.


saber A35
A36
A44
B1


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino-aprendizaxe das Ciencias Sociais, a
Xeografía e a Historia potenciando procesos educativos que faciliten a adquisición das
competencias propias das ensinanzas de Ciencias Sociais, de acordo co nivel e formación
previa dos estudantes e a orientación dos mesmos, tanto de xeito individual como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber facer A37
A38
A41
A43
B1
B2
B3
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Buscar, obter, procesar e comunicar toda clase de información, transformala en coñecemento
e aplicala aos procesos de ensino-aprendizaxe nas materias de Ciencias Sociais, Xeografía e
Historia.


saber facer A38
A42
A45
B1
B3


Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas no ámbito das Ciencias Sociais, a Xeografía e
a Historia, tanto de grupo como personalizadas, adaptadas á diversidade dos estudantes.


saber facer A38
A40
A42
A45
B1
B2


Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para
aprender por si mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión
que faciliten a autonomía, a confianza e iniciativas persoais.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A39
A40
A42
B1
B3


Contidos 


Tema  


1. As Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historioa 1.1. Áreas de coñecemento/construción académica. 
1.2. Globalización e interdisciplinariedade/pluridisciplinariedade actual 


2. O método científico e as Ciencias Sociais, a
Xeografía e a Historia 


2.1. A idea de Ciencia e a súa Historia.
2.2. Aproximación metodolóxica ás Ciencias Sociais, Xeografía e Historia. 


3. A utilidade social e educativa das Ciencias
Sociais a Xeografía e a Historia 


3.1. Usos sociais e educativos do coñecemento. 
3.2. A evolución das Ciencias Sociais, a Xeografía e a Historia no sistema
educativo español. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 3 0 1 3 6


Traballos de aula 4 0 5 20 24


Traballos tutelados 2 0 10 20 22


Presentacións/exposicións 4 0 4 16 20


Titoría en grupo 2 0 0.5 1 3


Horas totais E: 75


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 3 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Explicación dos contidos da materia polo profesor. 


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa da
materia. 


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións, etc. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado de cuestións relativas aos contidos da materia ou dos resultados
dun traballo, proxecto, etc., ben sexa de forma individual ou en grupo. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.
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Titoría en grupo TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Traballos
tutelados


TRABALLOS DE AULA: Seguimento individualizado das actividades orientadas á resolución de exercicios
prácticos na aula polo alumnado.
TITORÍA EN GRUPO: Seguimento e orientación sobre o estudo de contidos, a preparación das actividades
e probas de avaliación e a realización dos traballos en grupo.
TRABALLOS TUTELADOS: Seguimento individualizado das actividades orientadas á elaboración dos
traballos prácticos realizados polo alumnado.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Presentación e entrega, nas datas sinaladas e conforme aos parámetros indicados,
dos exercicios prácticos indicados. 


40


Traballos tutelados Presentación e entrega, na data sinalada dos traballos realizados de xeito individual
ou en grupo polo alumnado. Valorarase o marco teórico, a estrutura e articulación
do traballo, a reflexión crítica sobre as fontes e a presentación formal do mesmo. 


50


Presentacións/exposicións Valorarase o xeito de presentar os materiais traballados e a capacidade para
fomentar o debate, a discusión e a participación.


10


Outros comentarios e segunda convocatoria


Poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria oficial, mantendo a nota das probas/actividades xa
superadas. Os estudantes que non poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 
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Aróstegui, J. (1995): La investigación histórica: teoría y método. Barcelona, Crítica.


— (2004), La historia vivida. Sobre la historia del presente. Madrid, Alianza.
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Crítica.


—e Pérez Brignoli, H. (1977): Los métodos de la historia. Introducción a los problemas, métodos y técnicas de la historia
demográfica, económica y social, Barcelona, Crítica.
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Díaz Barrado, M.P. (coord..) (1998): Historia del tiempo presente. Teoría y metodología. Salamanca, Universidad de
Extremadura.


Ekelund, R. B. (1991): Historia de la Teoría Económica y de su Método. Madrid: McGraw-Hill.


Lago Peñas, I. (2008): La lógica de la explicación en las ciencias sociales: una introducción metodológica. Madrid: Alianza.


Rosentone, R.A. (1997): El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona, Ariel.


Thompson, P. (1988): La voz del pasado. Historia oral. Valencia, Edicions Alfons el Magnànim.
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Ciencias Sociais na Educación Secundaria II 


Materia Ciencias Sociais
na Educación
Secundaria II


     


Código O02M066V04218      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
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Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 5   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Cid Galante, Roberto


Profesorado Cid Galante, Roberto


Correo-e rcgalante@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer o currículo das distintas materias vinculadas ás CCSS tanto na ESO como no
Bacharelato.


saber A1
A4
A13
A18
A34
B1
B2
B3
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Comprender de xeito integrado o proceso de ensino-aprendizaxe das ciencias sociais, a
xeografía, a historia e o arte, promovendo a interdisciplinariedade e o emprego dos
recursos axeitados.


saber
saber facer


A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A16
A18
A21
A32
A33
A36
A37
A38
A46
B1
B2
B3


Aplicar os coñecementos da investigación en didáctica das ciencias sociais á resolución de
problemas na práctica educativa: dinámicas grupais, traballo de campo e investigación,...


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A6
A7
A8
A9
A10
A16
A18
A21
A23
A26
A35
A36
A37
A38
A39
A42
A48
B1
B2
B3


Promover o uso dos procesos de investigación na aula como base do desenvolvemento
profesional, potenciando os camiños de colaboración cos demais profesionais do ámbito
educativo


saber facer
Saber estar /
ser


A4
A5
A7
A9
A16
A22
A23
A25
A27
A35
A36
A37
A38
A42
A45
A46
B1
B2
B3
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Promover o recoñecemento, análise e atención das características diferenciais do alumnado,
segundo o seu desenvolvemento evolutivo, contextos familiares, sociais e culturais de
referencia como primeiro paso para propiciar a súa motivación.


saber facer
Saber estar /
ser


A7
A8
A9
A10
A11
A12
A15
A16
A19
A20
A22
A23
A25
A26
A28
A30
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
B1
B2
B3


Contidos 


Tema  


As Ciencias Sociais como área de coñecemento
escolar 


As Ciencias Sociais na ESO e no Bacharelato


Análise do currículo: Principios xerais, fins, obxectivos, contidos,
competencias básicas... 


A clase de Ciencias Sociais: a búsqueda da
interdisciplinariedade. Materiais e recursos. 


Programación 


A Unidade Didáctica e as súas alternativas: traballo por proxectos,
método ABP, estudo de caso, método de representación simbólica,...


Alternativas metodolóxicas: da lección maxistral participativa ao traballo
cooperativo


Procedementos e técnicas específicas do traballo
en Ciencias Sociais 


Dinámicas grupais. 
A asemblea.
O traballo de campo: a investigación. Tratamento e proceso de datos. 
Elaboración de informes. 
As TIC nas clases de Ciencias Sociais. 


A avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe Proceso
Técnicas
Instrumentos
Autoavaliación 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 1 0 0 0 1


Sesión maxistral 8 0 0 36 44


Estudo de casos/análises
de situacións


4 0 0 15 19


Presentacións/exposicións 6 0 0 24 30


Proxectos 2 0 0 10 12
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Saídas de
estudo/prácticas de
campo


4 0 0 15 19


Horas totais E: 125


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e
reunir información sobre o alumnado, así como
a presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos
sobre a materia obxecto de estudo. Bases
teóricas e directrices dos traballos a desenvolver. 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análises dun feito, problema ou suceso real coa
finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo,
xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar,
completar coñecementos, diagnosticalo e
adestrarse en procedementos alternativos de
solución. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o
docente e o grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun
traballo, exercicio, proxecto... 


Proxectos Realización de actividades que permiten a
cooperación e enfrontan aos
alumnos, traballando en equipo, a problemas
abertos. Permiten adestrar, entre outras, as
capacidades de aprendizaxe en cooperación,
de liderado, de organización, de comunicación
e de fortalecemento das relacións persoais. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Actividades de aplicación dos coñecementos a
situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais
Desenvólvense en espazos non académicos
exteriores. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión
maxistral


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
? Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización dos
traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas, entrega de
documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
? Titorización individual: Na aula, ao remate de cada sesión cando o alumno o requira.
? Titorías grupais: sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o asesoramento e
acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do dia, hora e lugar na clase.
? Titorizacións vía correo electrónico: para a resolución de dúbidas urxentes en torno a realización dos
traballos, actividades, exames, etc. 
? Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de dúbidas, entrega de
documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Estudo de casos/análises de situacións Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Presentacións/exposicións Avaliación individual por parte do docente da exposición de cada un dos
proxectos. Ficha de autoavaliación 


30


Saídas de estudo/prácticas de campo Observación do grao de implicación, participación, actitude 10


Proxectos Avaliación do documento elaborado en equipo. Análise por parte do
docente. Ficha de autoavaliación 


40
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Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, como máximo, a 4 horas das sesións
presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesor na clase e  é necesario cumprilos
para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na data que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


- Aguirán Pradas, J.; Val González, J. C. (2007). El área de ciencias sociales: concepto, didáctica, contenidos, técnicas,
procedimientos y evaluación. Zaragoza: Fundación Investigación y Futuro.


- Della Porta, D.; Keating, M. (2013) Enfoques y metodologías en las ciencias sociales. Madrid: Akal


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


- Rosendo Ramos, David (2010). Las Ciencias Sociales y la nuevas tecnologías de la educación. Sevilla: Wanceulen.


- Sarramona, Jaume e outros (2011). Formación básica para los profesionales de la educación (Ciencias Sociales). Barcelona:
Ariel Editorial


BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


- Bale, J. (1999). Didáctica de la Geografía en la escuela primaria. Madrid: Morat


- Benejam, P.; Pagés, J. (Coords) (1997). Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación
Secundaria. Barcelona: Institut de Ciències de l’Educadió Universitat Barcelona.


- Castellanos Vega, J.J. e outros (2011). Las TIC en la educación. Madrid: Anaya.


- Cooper, H. (2003). Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria. Madrid: Morata


- Domínguez Garrido, Mª C. (Coord.). (2004) Didáctica de las Ciencias Sociales. Madrid: MEC Morata


- Feito, Rafael (2011). Otra escuela es posible. Madrid: Anaya.


- Iranzo, Pilar (2009). Innovando en educación. Formarse para cambiar: un viaje personal. Barcelona: Erasmus ediciones.


Nota: O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento
das actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


 ALGUNHAS REVISTAS DIXITAIS ÚTILES:


·         Ar@cne. Revista electrónica de recursos.  http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Geo Crítica. http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm


·         Revista digital de historia y ciencias sociales. http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Revista digital de claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/revista/index.html


·         Scripta Vetera. Trabajos de geografía y ciencias sociales. http://www.ub.edu/geocrit/sv-ig.htm


 


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS:


·         ArteHistoria.    http://www.artehistoria.jcyl.es/


·         Banco de imaxes e sons do MEC.   http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
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·         Claseshistoria.  http://www.claseshistoria.com/


·         CNICE- MEC, recursos para a ESO: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/


·         Flashes de Geografía. http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html


·         Geoeduca.  http://www.juanjoromero.es/blog/


·         Geografía Plus.  http://www.educaplus.org/geografia/index.html


·         HIstoria de España.  http://www.almendron.com/historia/historia.htm


·         Historia siglo XX.  http://www.historiasiglo20.org/


·         La página de Peter.  http://webs.ono.com/pedabagon/pedro/


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria 


Materia Aprendizaxe e
Ensinanza de
Historia e
Historia da Arte
na Educación
Secundaria


     


Código O02M066V04219      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Martinez-Risco Daviña, Luis


Profesorado Martinez-Risco Daviña, Luis


Correo-e martinez-risco@edu.xunta.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1.- Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe nas disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber A1
A4
A7
A14
A17
B1


2.- Estabelecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos
sobre os que se asenta a práctica docente nas disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber A2
A5
A13
B1


3.- Conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular nas disciplinas de
Historia e Historia da Arte.


saber facer A3
A5
A22
A27
A28
A33
A34
A35
A36
B2
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4.- Desenvolver capacidades para afrontar o deseño e posta en práctica de metodoloxías
didácticas axeitadas ás disciplinas de Historia e Historia da Arte.


saber facer A6
A8
A9
A10
A16
A17
A18
A33
B2
B3


5.- Potenciar unha actitude positiva e crítica cara o desenvolvemento da actividade
profesional do docente e do seu rol no proceso de ensino-aprendizaxe nas disciplinas de
Historia e Historia da Arte.


Saber estar /
ser


A9
A10
A17
A18
A21
A26
A28
A31
A32
A37
A38
A39
A47
B3


Contidos 


Tema  


A Historia como disciplina Evolución conceptual e metodolóxica.
As estratexias ensino-aprendizaxe da Historia e a súa evolución no Estado
español. 


A integración da Historia da Arte no ensino medio. A reflexión histórico artística como vía dunha formación integral. 


Perfís do alumnado de Historia. Dificultades de aprendizaxe.
Conceptualización.
As relacións espazo-temporais.
As variabeis históricas e a súa interrelación
A multicausalidade. 


Perfís do alumnado de Historia da Arte. Dificultades de aprendizaxe.
A problemática do vocabulario técnico.
A interpretación da imaxe artística
A relación da arte co medio cultural e social.


Metodoloxía e recursos Adaptación aos ritmos de aprendizaxe.
O tratamento da información e os usos das fontes no ensino secundario:
documentos, textos, imaxes, cartografía, prensa, ...
Recursos audiovisuais.
TICS.
Saídas didácticas.


A programación. Dificultades da programación.
O coñecemento da lexislación.
Adaptación da lexislación á nosa realidade. 


Avaliación. Criterios e procedementos de avaliación das aprendizaxes.
As ferramentas da avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades
introdutorias


2 0 0 0 2


Sesión maxistral 14 0 0 40 54


Estudo de
casos/análises de
situacións


4 0 0 15 19


Saídas de
estudo/prácticas
de campo


6 0 0 15 21
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Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


4 0 0 20 24


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


4 0 0 6 10


Probas de
resposta curta


0 0 0 4 4


Probas de
resposta longa,
de
desenvolvemento


0 0 0 6 6


Probas prácticas,
de execución de
tarefas reais e/ou
simuladas.


0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades
introdutorias


Evolución histórica e o desenvolvemento recente das disciplinas de Historia e Historia da Arte, así
como as perspectivas para poder transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


Sesión maxistral 1.- Os procesos teórico-prácticos do ensino e aprendizaxe nas disciplinas de Historia e Historia da
Arte.
2.- Transformación dos currículos en programas de actividades e de traballo. 
3.-Criterios de selección e elaboración de materiais educativos.
4.- Propostas docentes innovadoras no ámbito das disciplinas de Historia e Historia da Arte. 
5.- A comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise e preparación dun tema de Historia, e preparación de recursos para o seu uso na aula. 


Saídas de
estudo/prácticas de
campo


Visita a un centro artístico. Propoñemos a catedral de Ourense. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Elaboración dunha guía didáctica sobre unha película ou documental para usar na aula. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Traballar textos históricos.
Traballar coa mitoloxía e a Biblia para comprender a Historia da Arte. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Estudo de casos/análises de situacións 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Saídas de estudo/prácticas de campo 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Resolución de problemas e/ou exercicios de
forma autónoma


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Probas de resposta curta 1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.
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Probas de resposta longa, de
desenvolvemento


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Probas prácticas, de execución de tarefas
reais e/ou simuladas.


1.- Atención ás dúbidas que presente o alumnado.
2.- Axudar no deseño das actividades e exercicios que se formulen.
3.- Resolver as dúbidas e correxir individualmente e en presencia do alumnado
as distintas probas.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Estudo de casos/análises de situacións Valoración do traballo.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


25


Saídas de estudo/prácticas de campo Valoración do traballo atendendo á súa orixinalidade e
calidade expositiva. 
Valorarase o correcto uso do idioma. 


20


Resolución de problemas e/ou exercicios de
forma autónoma


Valoración da calidade do traballo atendendo á súa
orixinalidade e calidade expositiva.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


20


Probas de resposta curta Valoración das respostas.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


5


Probas de resposta longa, de desenvolvemento Valoración das respostas.
Valorarase o correcto uso do idioma. 


5


Probas prácticas, de execución de tarefas reais
e/ou simuladas.


Valoración do traballo atendendo á súa orixinalidade e
calidade expositiva. 
&lt;br&gt;Valorarase o correcto uso do idioma. 


25


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Aguirre, I. , Teorías y prácticas en educación artística, 2000, Pamplona. Universidad pública de Navarra


Altamira, Rafael. , La enseñanza de la Historia., 1997, Madrid. Akal


Armas Castro, Xosé (coordenador) , Ensinar e aprender historia na educación secundaria, 1994, Santiago de Compostela.
Universidade, Servicio 


Armas Castro, Xosé (coordenador) , Ensinar Historia de Galicia. Aspectos historiográficos e didácticos, 2002, Santiago de
Compostela. I.CE. 


Aussouline, Pierre. , En el nombre del arte. , 1990, Sabadell. Tiempos Modernos. 


Ávila Ruíz, R. Mª. , Historia del arte, enseñanza y profesores. , 2001, Sevilla. Díada. 


Benejan, P. y Pagés, J. (Coord). , Enseñar y aprender CCSS, Geografía e Historia en la Educación Secundaria., 2002 (3ª ed). ,
Barcelona. I.C.E. Universitat de Barcelona. 


Bermejo Barrera, José Carlos. , Pensa-la Historia. , 2000, Vigo. Ir Indo. 


Cruz Solís, Isabel de. , Enseñar Historia del Arte. Una propuesta Didáctica para Primaria y Secundaria. , 2009, Madrid. CCS. 


Cuesta Fernández, Raimundo, Sociogénesis de una disciplina escolar: la Historia. , 1997, Barcelona. Ed. Pomares Corredor


Cuesta Fernández, Raimundo, Clio en las aulas. La enseñanza de la Historia en España entre reformas, ilusiones y rutinas. ,
1998, Madrid. Akal. 


Dorfles, Gillo. , O devir das Artes. , 1998, Lisboa. Dom Quixote. 
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Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1 Acadar unha bagaxe de coñecementos que permita comprender os elementos principais
do proceso de ensino-aprendizaxe na disciplina de Xeografía.


saber A1
A2
A5
A6
A7
A35
A36
B1


2 Estabelecer a fundamentación teórico-práctica dos aspectos didáctico-organizativos
sobre os que se asenta a práctica docente na disciplina de Xeografía.


saber A1
A2
A3
A6
A42
A43
A44
B1
B2


3 Definir a disciplina de Xeografía dentro da estrutura xeral do sistema educativo español
desde os seus marcos lexislativos.


saber
Saber estar /
ser


A1
A5
A6
A37
B1
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4 Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito didáctico e curricular na
disciplina de Xeografía.


saber
saber facer


A1
A2
A3
A5
A6
A7
A9
A10
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
B1
B2
B3


5 Desenvolver capacidades para afrontar o deseño e posta en práctica de metodoloxías
didácticas axeitada á disciplina de Xeografía.


saber
saber facer


A3
A4
A6
A7
A8
A17
A37
B2
B3


6 Potenciar unha actitude positiva e crítica cara o desenvolvemento da actividade
profesional do docente e do seu rol no proceso de ensino-aprendizaxe na disciplina de
Xeografía.


Saber estar /
ser


A16
A37
A38
A42
A43
B3


Contidos 


Tema  


1.- Características da Xeografía: Epistemoloxía e escolas. Análise e sinteses xeográficas. As interrelacións.
Modelos de organización disciplinar. A transformación didáctica e a
reconstrución histórica da disciplia. A Xeografía e a educación cidadá:
relacións sociais e problemas ambientais. 


2.- A Xeografía como disciplina escolar: organización dos contidos. As intencionalidades educativas e os
obxectivos escolares da Xeografía. Metodoloxía didáctica e estratexias
docentes. 


3.- Perfís de alumnado. Dificultades de aprendizaxe. Organización de espazos e materiais: a aula
de Xeografía. A cartoteca. Recursos: SIG, TICS, audiovisuais. Materiais e
instrumentos. O tempo do espazo escolar: a organización das actividades. 


4.- Procedementos e técnicas específicas. Procesos e dinámicas, Análise espacial. Representacións gráficas,
cartográficas e de sensores remotos. Traballo de campo: itinerarios e
saídas. O traballo na aula de informática. O traballo coas TIC nas aulas de
Xeografía, vantaxes e inconvenientes. 


5.- Programación e metodoloxía. Do currículo á aula. 


6.- Avaliación: criterios e procedementos de avaliación das aprendizaxes. Avaliación do
sistema escolar: profesorado, materiais e alumnado. As ferramentas da
avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 17 0 0 15 32


Traballos de aula 8 0 0 17 25
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Presentacións/exposicións 8 0 0 15 23


Proxectos 7 0 0 15 22


Traballos tutelados 6 0 0 10 16


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Estudo de casos/análise
de situacións


0 0 0 10 10


Traballos e proxectos 0 0 0 10 10


Cartafol/dossier 0 0 0 10 10


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na a ula baixo as directrices e supervisión do
profesor. O seu desenvolvemento pode estar vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/o un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


Proxectos Realización de actividades que permiten a cooperación de varias materias e enfrontan aos alumnos,
traballando en
equipo, a problemas abertos. Permiten adestrar, entre outras, as capacidades de aprendizaxe en
cooperación, de liderado, de organización, de comunicación e de fortalecemento das relacións
persoais. 


Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de
lecturas, conferencias, etc. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.
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Presentacións/exposicións A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Estudo de casos/análise de
situacións


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Traballos e proxectos A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización individual: Ao remate das aulas.


Titorías grupais: Sesións con pequenos grupos, dentro da aula, para procurar o
asesoramento e acompañamento do alumnado nos traballos principais. Informarase do
dia, hora e lugar na clase.


Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre
a realización dos traballos, actividades, exames, etc. 


Formación on-line coa plataforma Faitic: para o intercambio e/ou debate, consulta de
dúbidas, entrega de documentos, envío de actividades, etc.


Avaliación 
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 Descrición Cualificación


Traballos de aula Presentación, estructura, calidad del contenido, empleo apropiado de
términos técnicos, originalidad, innovación de las tareas realizadas en el
aula. 


15


Presentacións/exposicións Presentación, estrutura, contido, emprego axeitado de termos técnicos,
actualización documental, pertinencia e entrega en prazo. 


15


Proxectos Realización, exposición e defensa dun traballo en equipo 15


Traballos tutelados Traballo persoais titorizados. 
Presentación, estrutura, contido, emprego axeitado de termos técnicos,
actualización documental, pertinencia e entrega en prazo.


15


Estudo de casos/análise de situacións Redacción e exposición-defensa de programacións e unidades didácticas 15


Traballos e proxectos Redacción e exposición-defensa de materiais didácticos 15


Outros comentarios e segunda convocatoria


O 10% restante da avaliación corresponderase co rexistro de asistencia e participación na aula, tendo en conta a calidade
do discurso nas intervencións e debates.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL


Aparici, R. (coordenador). 1996.La revolución de los medios audiovisuales. Educación y nuevas tecnologías. Madrid.
Ediciones de la Torre.


Benejan, P. y Pagés, J. (Coord). 2002 (3ª ed). Enseñar y aprender CCSS, Geografía e Historia en la Educación Secundaria.
Barcelona. I.C.E. Universitat de Barcelona.


Calaf, R. (coordenador). 1997. Aprender a enseñar Geografía. Escuelas Primaria y Secundaria. Barcelona: Oikos-Tau.


Cebrián Abellán, Aurelio. 2007. Geografía e historia : programación didáctica : cuerpo de profesores de enseñanza
secundaria. Sevilla.
Graves, N. 1985. La enseñanza de la Geografía. Madrid. Visor.


Mateo Saura,A.J., Sánchez Galindo, F. e Varela Bernal, F. 1996. La cartografía como experiencia didáctica en la ESO. Murcia.
Universida de Murcia.


Moreno Jimenez, A. e Marrón Gaite, Mª J (ccordenadores). 1995. Enseñar Geografía. De la teoría a la práctica. Madrid.
Síntesis.


Oller, Montserrat e Villanueva, María. 2007. ” Enseñar geografía en la educación secundaria: nuevos objetivos, nuevas
competencias: un estudio de caso” Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación, Nº. 6.   


Sánchez Ogallar, A. 1998.Conocimiento geográfico. Procedimientos y técnicas para el aula en secundaria. Madrid. Narcea
S.A. Edicions.


Souto, X. 1998. Didáctica de la Geografía. Barcelona. El Serbal.


Varela Bernal, Francisco Javier. Internet como recurso didáctico en la Geografía. Contra Clave.


VVAA. 1989. La enseñanza de las CCSS. Madrid. Visor.


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS
 -       ÍBER. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. GRAÓ
 ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS
*  www. age.ieg.csic.es/recur_didacticos.
* http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t2/ahor.swf


                                     * http://jcpintoes.en.eresmas.com/index20.html


Recomendacións 


Materias que continúan o temario
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219
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Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
 
Outros comentarios
- O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Por causas xustificadas está permitido faltar, co máximo, ao 20% horas presenciais.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polas profesoras na clase e é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba escrita na daté que marque o calendario do
mestrado para os exames oficiais (será feita pública oportunamente). Esta proba escrita suporá o 100% da puntuación e
terá preguntas de tipo teórico e práctico ao redor dos contidos nucleares da materia. 
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Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais 


Materia Innovación e
Investigación nas
Ciencias Sociais


     


Código O02M066V04221      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a de Uña Álvarez, Elena


Profesorado Alén González, María Elisa
de Uña Álvarez, Elena
Padín Fabeiro, María Carmen
Prada Rodríguez, Julio


Correo-e edeuna@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Nesta materia preténdese que os estudantes, en primeiro lugar, coñezan e apliquen as estratexias de
innovación educativa básicas a partir do coñecemento da realidade actual dos sistemas educativos, da
organización dos centros e do deseño e desenvolvemento do currículo.
En segundo lugar, trata de que os estudantes adquiran coñecementos relativos á investigación educativa e
as posibilidades e vías existentes para o seu desenvolvemento no actual sistema de ensino, así como sobre
aqueles aspectos relativos ao deseño e desenvolvemento de proxectos de investigación no ámbito das
ciencias sociais. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos
educativos que faciliten a adquisicion das competencias propias dos respectivos ensinos,
atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos,
tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais do centro.


saber
saber facer


A3


Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e
aprendizaxe nas materias propias da especialización cursadas.


saber facer A4


Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e
outros profesionais da educación.


saber facer
Saber estar /
ser


A12


Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de
mellora da calidade con aplicación aos centros de ensino.


saber A13
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Traballar en equipo con outros profesionais de educación, enriquecendo a súa formación. saber facer
Saber estar /
ser


A16


Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior
desenvolvemento profesional.


Saber estar /
ser


A17


Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a
contornas educativas novaos ou poco coñecidos.


saber facer A18


Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. saber
saber facer


A42


Analizar de modo crítico o labor docente empregando indicadores de calidade. saber facer A43


Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da
especialización e expor alternativas e solucións.


saber facer A44


Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas
e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación.


saber
saber facer


A45


Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e
específicos, incluíndo o acceso por Internet.


saber
saber facer


B1


Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles,
establecendo prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de
decisións.


saber facer B2


Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarias. Saber estar /
ser


B3


Contidos 


Tema  


Tema 1: A función investigadora do docente de
Ciencias Sociais. 


1.1 Metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativa.
1.2 Proceso de Investigación en Ciencias Sociais. Tipos de deseño de
Investigación.
1.3. Posibilidades das novas tecnoloxías na investigación educativa. 


Tema 2: Estratexias de Innovación na ensinanza
das Ciencias Sociais. 


Tema 3: Os programas de autoavaliación e
mellora. Modelos de calidade e excelencia
educativa. 


Tema 4: A oferta de formación institucional nos
diferentes niveis educativos. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 10 50 60


Resolución de problemas e/ou exercicios 4 16 20


Traballos tutelados 8 48 56


Titoría en grupo 4 6 10


Sesión maxistral 4 0 4


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Actividades orientadas á resolución de exercicios prácticos na aula relacionados co programa de
materia. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


O alumno debe solucionar unha serie de
problemas e/ou exercicios nun tempo/condicións
establecido/as polo profesor. 


Traballos tutelados Traballoes realizados de xeito individual ou en grupo polo alumnado orientados á resolución de
cuestións, elaboración de informes ou pequenas investigacións. 


Titoría en grupo Sesións orientadas ao seguimento e orientación sobre a preparación de contidos, o
desenvolvemento das actividades e probas de avaliación e a realización dos traballos tutelados. 


Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia polo profesor. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Traballos tutelados Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Titoría en grupo Tempo dedicado polo profesorado a atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas cos
contidos ou actividades da materia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades orientadas a resolución de exercicios prácticos na aula. 40


Resolución de problemas e/ou exercicios Presentacións/Exposicións 10


Traballos tutelados Traballos realizados de xeito individual ou en grupo. 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Os estudantes poderán recuperar as competencias non adquiridas na convocatoria de final de cuadrimestre ou na
correspondente ao mes de xullo, manténdoselles a nota das probas/actividades xa superadas. Os estudantes que non
poidan asistir a clase contarán con actividades e probas alternativas.


Bibliografía. Fontes de información 


BIBLIOGRAFÍA. FONTES DE INFORMACIÓN.


BISQUERRA, R. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: UNED.


CARRASCO, J. y CALDEDERO, J. (2000). Aprendo a investigar en Educación. Madrid: Ediciones Rialp.


EUREKA, Asociación de profesores amigos de la Ciencia http://apac-eureka.org/revista/index.htm


GARCÍA, A.L. (coordinador) y otros (1997): Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Enseñanza
Secundaria. Granada. GEU.


HARGREAVES, A. (2003). Enseñar en la sociedad del conocimiento. España: Octaedro.


LATORRE, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Grao.


LICERAS, A. (2000): Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Ciencias Sociales. Granada, Grupo Editorial
Universitario.


LICERAS, A. (2005): La investigación sobre formación del profesorado en Didáctica de las Ciencias Sociales. Profesorado.
Revista de currículum y formación del profesorado. Vol. 8, nº 1 Didácticas Específicas. Publicado online en
www.ugr.es/recfpro/Rev81.html


LÓPEZ RUIZ, J. (2000). Aprendizaje docente e innovación curricular: dos estudios de casos sobre el constructivismo en la
escuela. Málaga: Aljibe.


MARTÍNEZ GONZÁLEZ, R. (2007). La Investigación en la práctica educativa: guía metodológica de investigación para el
diagnóstico y evaluación en los centros docentes. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretaría General Técnica.


PAGÉS, J. (1997): Líneas de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En P. Benejam y J. Pagés, Enseñar y aprender
Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Barcelona, UCE/Horsori.


PIZARRO, N. (1998): Tratado de metodología de las Ciencias Sociales. Madrid, Siglo Veintiuno Editores.


PRATS, J. (2001): Hacia una definición de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales. En I Congreso Nacional de
Didácticas Específicas. Las didácticas en las áreas curriculares en el siglo XXI. Granada, Grupo Editorial Universitario.


RUIZ TARRAGÓ, F. (2007). La nueva educación. Barcelona: LID Editorial.


SANDÍN ESTEBAN, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid: McGraw Hill.


SEVILLANO GRACÍA, M. L. (2004). Estrategias innovadoras para una enseñanza de calidad. Madrid: Pearson-Prentice Hall.
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Tarbiya: revista de investigación e innovación educativa 
http://www.uam.es/servicios/apoyodocencia/ice/tarbiya/tarbiya/39/39.html


 


Recomendacións 
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Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V04301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre
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Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
<br>Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
<br>- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que incluya
el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además, una hoja
de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno correspondiente.
<br>- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y fechas,
ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Xeografía na Educación Secundaria/O02M066V04220
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221
Orientación e Función Titorial/O02M066V04101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V04401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Ciencias Sociais.
Xeografía e
Historia


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 
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Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Aprendizaxe e Ensinanza de Historia e Historia da Arte na Educación Secundaria/O02M066V04219
Ciencias Sociais na Educación Secundaria I/O02M066V04217
Ciencias Sociais na Educación Secundaria II/O02M066V04218
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V04102
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V04103
Xeografía na Educación Secundaria/O02M066V04220
Innovación e Investigación nas Ciencias Sociais/O02M066V04221
Orientación e Función Titorial/O02M066V04101
Prácticas Externas/O02M066V04301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V04104
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación e Función Titorial 


Materia Orientación e
Función Titorial


     


Código O02M066V06101      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 3.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ojea Rúa, Manuel


Profesorado González Fontão, María del Pilar
Ocampo Gomez, Camilo Isaac
Ojea Rúa, Manuel
Rodríguez Rodríguez, Juan Luís


Correo-e moxea@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 
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 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Comprender os conceptos de orientación e de titoría así como as súas relacións coa
función docente.


saber
saber facer


A1
A2
A5


Valorar a importancia da orientación e da titoría no ensino en secundaria. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7


Sensibilizar ó profesorado da necesidade de participar activamente na orientación e titoría
sistemática dos seus alumnos/as.


saber
saber facer


A42
A43
A44
A48
A49
B3


Coñecer as principais referencias lexislativas relacionadas coa orientación e a tutoría. saber
saber facer


B1
B2
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Comprender a organización e a estructura do Plan de Acción Titorial para un centro de
enseñanza.


saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Delimitar as funcións, tarefas, contidos e destinatarios da intervención titorial. saber
saber facer


A3
A5
A6
A11


Coñecer algunhas técnicas e instrumentos de traballo a empregar na realización da labor
titorial.


saber
saber facer


A10
A11


Informar e asesorar ás familias respecto do proceso de ensiño-aprendizaxe dos seus fillos
así como a orientación persoal, académica e profesional que precisen.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A15
A30


Coñecer os conceptos e procedimentos básicos do ámbito disciplinar. saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Dispoñer dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos sobre os
que debe de asentarse a orientación e a función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1


Construir unha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades
técnico-profesionais para o desenvolvemento da función titorial.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A1
A2


Coñecer e tomar conciencia da lexislación reguladora sobre a orientación e a función
titorial.


saber
saber facer


A5
A6
A11
A12
B1


Ser capaz de identificar e aplicar os elementos principais do plan de acción titorial. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A7
A8
A36
A37


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinares/multidisciplinares.


saber facer
Saber estar / ser


A48
A49
B2
B3


Dispoñer de habilidades sociais e ser capaz de aplicar estratexias para a resolución de
conflictos.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A18
A19
A20
A21


Ser capaz de abordar e resolver problemas de disciplina na aula. saber
saber facer
Saber estar / ser


A6
A11
A12
A22
A23
A24
A25
A26
A27


Ser quen de promover e manter a comunicación coa familia e o entorno. saber
saber facer
Saber estar / ser


A28
A29
A30
A31


Ser capaz de diseñar e aplicar programas de atención ó alumnado e á diversidade, así
como de apoio ás familias.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A26
A27
A28
A29
B1
B2


Contidos 
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Tema  


Bases conceptuais do ámbito disciplinar. Bases conceptuais do ámbito disciplinar. 


Bases lexislativas da orientación e función
tutorial. 


Bases lexislativas da orientación e función tutorial. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas
dificultades de aprendizaxe e da atención á
diversidade. 


Diagnóstico, prevención e intervención nas dificultades de aprendizaxe e
da atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a
atención á diversidade. 


Programas e estratexias de intervención para a atención á diversidade. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions
curriculares. 


Medidas de atención á diversidade e adaptacions curriculares. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción
Titorial. Estratexias e técnicas de orientación na
tutoría. 


Deseño e desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. Estratexias e
técnicas de orientación na tutoría. 


A participación das familias en centros e a súa
orientación. 


A participación das familias en centros e a súa orientación. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 12 24 36


Resolución de problemas e/ou exercicios 14 20 34


Traballos tutelados 1 13.5 14.5


Outros 0 2 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Outras 0 0 0


Resolución de problemas e/ou exercicios 0 0 0


Traballos e proxectos 0 0 0


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Aportacións teóricas. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Realización de exercicios. 


Traballos tutelados Traballo materia. 


Outros Dossier. 


Actividades
introdutorias


Actividades introductorias. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de problemas
e/ou exercicios


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 
Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 
Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de
documentos/materiais, envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Outras Participación directa nas clases. Asistencia e participación. 20
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Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividades de aula: Organización, calidade e coherencia do conxunto do contido e
da posta en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Traballos e proxectos Traballo da materia: Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade,
innovación, actualización documental, e entrega en prazo. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).


Bibliografía. Fontes de información 


REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 


 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PRINCIPAIS:
 
ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. (2003). Orientación familiar: Intervención familiar en el ámbito de la diversidad. Madrid: Sanz y
Torres.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (2012), Orientación educativa: áreas, estrategias y recursos. Barcelona, Wolters Kluwer
España.
ÁLVAREZ, M. e BISQUERRA, R. (Coords.) (1998). Manual de Orientación y Tutoría. Praxis.
LÓPEZ URQUIZAR, N. e SOLÁ MARTÍNEZ, T. (2005). Orientación escolar y tutoría. Granada: Grupo Editorial Universitario.
MARTIN, X.  e outros (2008). Tutoría. Técnicas, recursos y actividades. Madrid: Alianza Editorial.
MARTÍN, E. e MAURI, T. (2011). Orientación educativa. Atención a la diversidad y educación inclusiva. Barcelona: Graó.
MARTÍN, E. e ONRUBIA, J. (2011). Orientación y tutoría. Procesos de innovación y mejora de la enseñanza. Barcelona:
Graó.
MARTÍN, E. e SOLÉ, I. (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Graó.
MARTÍNEZ, M.de C. (2012), Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos. Madrid: Dykinson.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. de C.; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, B. y FERNÁNDEZ, A.P. (2009).Orientación Familiar: Contextos,
evolución e intervención. Madrid: Sanz y Torres.
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de C. (2007). Orientación educativa y tutoría. Madrid: Sanz y Torres.
MONGE, C. (2009). Tutoria y orientación educativa. Nuevas competencias. Bizkaia: Wotters Kluwer
SANTANA, L.E. (2012). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámide.
 
ALGUNHAS REVISTAS DE INTERESE
 
-          Revista Española de Orientación y Psicopedagogía.   http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1229
-          Revista de Investigación Educativa RIE.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1187
-          Revista de Investigación en Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8080
-          Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-          Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-          Familia.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=580
-          Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-          Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466
-          Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5804
 
 
ALGUNHAS WEBS DE INTERESE
 
-          Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-          CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria:
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA
 


Recomendacións 
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Materias que continúan o temario
Investigación e Innovación na Educación Secundaria/O02M066V02205
Prácticas Externas/O02M066V02301


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V02103
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V02104
Tecnoloxía e Informática para o Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02208


Materias que se recomenda ter cursado previamente
A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria/O02M066V02201
Organización da Aula-Obradoiro de Tecnoloxía/O02M066V02212
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Descrición
xeral


Toda práctica educativa de intervención educativa funda sus raíces en el sistema de ideas, procedimientos y
valores que sus fines le asignan. La posición de la persona profesional del campo educativo que quiere
educar sir tener una teoría clara y definida de la educación sería tan irracional como la de aquel que quiere
guiar a alguien sin saber de dónde parte, por dónde va y a dónde se dirige.


Ésta es la razón por la que antes de diseñar el desarrollo de cualquier intervención pedagógica, el
profesorado debe tener clara una Teoría de la Educación que guíe la determinación del proceso educativo y
la selección de los medios para lograrlo.


Para ello, y en primer lugar es necesario precisar que es la Teoría de la Educación, que lejos de referirse
exclusivamente a cuestiones teóricas acerca de la educación y por tanto alejadas de las realidades
educativas, incide sin embargo en todos los aspectos propios de la práctica educativa. Por lo tanto, la Teoría
de la Educación significa conocer para hacer, saber para luego aplicar mejor las innovaciones educativas y,
en definitiva, para mejorar la calidad de la educación.


A continuación, es obligado determinar qué entendemos por educación, ya que al ser un término de uso
habitual en la vida cotidiana porque a todas las personas afecta de algún modo, todo el mundo se atrevería a
dar una definición de educación.


Además, existen muchos conceptos afines a la educación como formación, enseñanza, aprendizaje,
instrucción, capacitación, que se emplean en muchas ocasiones como términos similares y que deben
diferenciarse para su correcta utilización.


Asimismo, la educación no se puede reducir a la que es impartida en la escuela -Educación Formal-, ya que
las personas se educan más allá de ella y los influjos que se reciben a partir de otros medios son tanto igual
o más potentes que los que proceden de la escuela e incluso interfieren en su acción.


Por tanto, se hace necesario trabajar los conceptos de Educación No Formal, definida como el conjunto de
procesos, medios e instituciones específicas, y diferenciadamente diseñados en función de explícitos
objetivos de formación, que no están directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema
educativo reglado, y el de Educación Informal, que se referiría a aquellos procesos educativos que se
producen indiferenciados de otros procesos sociales, que no fueron institucionalizados ni sistematizados, que
se dan en el curso ordinario de la vida.


Uno de los factores que influyó en la creciente importancia que se le otorgó tanto a la Educación No Formal
como a la Educación Informal fue el cambio en los valores defendidos por la sociedad, y de la defensa de la
virilidad o de la guerra se pasó a la defensa de la paz o de la tolerancia, valores en los que hasta ahora no
educaba la escuela y que a partir de la transversalidad, como proponía la LOGSE, y de la inclusión de la
Educación en Valores de la LOE, sí serían incluidos en sus contenidos.


Teniendo en cuenta que la salida profesional de este curso de posgrado es la de ser docente en Educación
Secundaria, es por lo que un bloque de contenido se centra exclusivamente en el sistema educativo, con el
fin de introducir al alumnado en el universo de la educación, prestando especial atención a los elementos
que integran el sistema y sus funciones en relación con la acción educativa. En consecuencia, se
considerarán los agentes socioeducativos y sus responsabilidades pero también se presta especial atención a
algunas instituciones fundamentales como el Estado o las Comunidades Autónomas en tanto responsables
de la normativa educativa, responsables de la redacción y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación. El análisis de la situación actual se complementa con una breve perspectiva histórica,
considerando los retos y desafíos de futuro (LOMCE – Ley Orgánica de Mejora y Calidad de la Educación).


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 
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 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


Páxina 3 de 6







 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Promover acciones de educación afectivoemocional, en valores y formación ciudadana. saber
saber facer
Saber estar / ser


A26


2. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y
la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes como en la
educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de
las personas con discapacidad.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A28


3. Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivacionales saber
saber facer
Saber estar / ser


A19


4. Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país saber
saber facer


A24


Contidos 


Tema  


Bloque temático 1. El universo educativo:
concepto de educación. Los escenarios
educativos (Educación Formal, No Formal e
Informal). 


1.1. Concepto de educación: características generales y diferenciadoras.
1.2. Clarificación terminológica.
1.3. Dimensiones y pilares de la educación.
1.4. Los escenarios educativos: educación formal, no formal e informal.
1.5. De la escuela tradicional a las escuelas renovadas.
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Bloque temático 2. Sistema educativo. los
agentes socioeducativos (educadores,
estudantes, familia) y su evolución. 


2.1. El sistema educativo español. Análisis histórico. LOGSE, LOCE, LOE,
LOMCE.
2.2. La estructura del sistema educativo después de la LOE. Enseñanzas
obligatorias y postobligatorias. La Educación Secundaria y el Bachillerato.
La Formación Profesional. Las Enseñanzas de Idiomas.
2.3. Instituciones y agentes en el sistema educativo. El rol del Estado y el
rol de las Comunidades Autónomas. Los centros educativos. Profesorado y
alumnado. Las familias. Las asociaciones escolares.


Bloque temático 3. Educación en Valores. 3.1. Marco conceptual de la Educación en Valores y Actitudes. Hacia una
convivencia pacífica.
3.2. Metodología y estrategias didácticas ante los valores y las actitudes.
3.3. Evaluación de valores y actitudes.
3.4. Actitudes del profesorado ante los valores controvertidos.
3.5. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración
de los Derechos de la Infancia: contexto de actuación para la Educación
en Valores y Actitudes.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 14 12 26


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


0 40 40


Sesión maxistral 14 7.5 21.5


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Simultaneamente a la presentación de los bloques temáticos, se realizarán trabajos prácticos,
análisis de situaciones, estudios de caso y otras actividades vinculadas con las competencias a
desarrollar. 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


El alumnado realizará un traballo vinculado con los núcleos temáticos fundamentales de la materia
y con las competencias a desarrollar, según propuesta previa del profesorado. 


Sesión maxistral El profesorado presentará los núcleos temáticos fundamentales de la materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Traballos de
aula


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de
forma autónoma


La atención personalizada al alumnado se hará fundamentalmente a través de correo electrónico.
Asimismo, aquellos estudiantes que deseen alguna tutoría presencial pueden pasar por las horas de
tutoría que cada uno de estos docentes tiene en el centro en que imparte docencia de grado. Se
recomienda concertar esa tutoría con anterioridad a través del mail.


María: ddapia@uvigo.es
Miguel: miguel.mascarenhas@edu.xunta.es


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Recogida de firmas en el aula 20
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Traballos de aula Intervenciones y actividades prácticas 30


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma Trabajos 50


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Este Master tiene modalidad de enseñanza presencial, por lo tanto la asistencia a clase y la realización de los trabajos para
la evaluación continua es obligatoria. Esta asistencia debe ser, al menos, del 80 % estando admitido faltar un 20 % de la
presencialidad.


- Los plazos de las entregas de las actividades, trabajos, etc. serán comunicados por el profesorado en clase, y es necesario
cumplirlos para ser calificados en evaluación continua.


- El alumnado que no supere la materia por evaluación continua tendrá una prueba de evaluación, sobre los contenidos
nucleares de la materia, en fecha marcada en el calendario del Master para los exámenes oficiales. Esta prueba de
evaluación supondrá el 100% da puntuación y sus características serán concretadas por el alumnado y el profesorado el día
de la presentación de la materia y cuando se haga la consulta personalmente.


 


Bibliografía. Fontes de información 


Camps, V. (1998). Creer en la educación. Barcelona: Península.
Caride, J.A. (coord.) (2009). Los derechos humanos en la educación y la cultura. Argentina: HomoSapiens.
Carreras, Llorenç et al.(1997). Cómo educar en valores. Madrid: Narcea, 4º edición actualizada.
Colom, A. J. (coord.) (1998). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana / UNESCO.
Del Pozo, M.M. (Ed.) (2009). Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Biblioteca Nueva.
Esteve, J. M. (2010). Educar, un compromiso con la memoria. Un libro para educar en libertad. Barcelona: Octaedro.
LOE, Boletín Oficial del Estado de 4 de maio de 2008.
Mestre Chust, V. (2007). La necesidad de la educación en Derechos Humanos. Barcelona: UOC.
Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Francia: Unesco.
Penac, D. (2008). Mal de escuela. Barcelona: Mondadori.
Puig, J. M. et al. (2007). Aprendizaje servicio: educar para la ciudadanía. Barcelona: Octaedro.
Sarramona, J.(1989). Fundamentos de educación. Barcelona: CEAC. 
Sarramona, J. (2000). Teoría de la educación. Barcelona: Ariel
Soler Villalobos, Mª P. (coord.) (2008). De la educación emocional a la educación en valores. Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.
Touriñán, J. M. (coord.) (2008). Educación en valores, educación intercultural y formación para la convivencia pacífica. A
Coruña: Netbiblo.
Trilla, J. (1993). La educación fuera de la escuela. Barcelona: Ariel.
Vázquez, V.; Escámez, J. e García, R. (2012). Educación para el cuidado. Hacia una nueva pedagogía. Valencia: Brief.
REVISTAS
Aula Abierta/ Aularia El País de las Aulas. Revista Digital / Bordón / Comunicar / Cuadernos de Pedagogía /  Cultura y
Educación/ Edetania. Estudios y propuestas socio-educativas / Educación XX1/Educación Social. Revista de Intervención
Socioeducativa / Enseñanza & Teaching / Estudios de Educación / Innovación Educativa / Historia de la Educación.
Revista Interuniversitaria/ Padres y Maestros / Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria / Revista Complutense de
Educación / Revista de Ciencias de la Educación / Revista de Educación /Revista Española de Pedagogía/ Revista Galega
do Educación/ Revista Galega do Ensino / Revista Portuguesa de Pedagogía / Teoría de la Educación. Revista
Interuniversitaria/ Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Revista electrónica/…
(Consultar Bases de Datos: http://dialnet.unirioja.es/).


ía Docente a materia


NOTA:


Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas.


Recomendacións 
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Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario 


Materia Desenvolvemento
Psicolóxico da
Aprendizaxe no
Ensino
Secundario


     


Código O02M066V06102      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a García Señorán, María del Mar


Profesorado Conde Rodríguez, María Ángeles
Deaño Deaño, Manuel
García Señorán, María del Mar


Correo-e msenoran@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


A presente materia ten un carácter básico e común para tódalas especialidades do posgrao de Educación
Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Sitúase no primeiro
cuatrimestre do primeiro curso e facilita a comprensión das claves do desenvolvemento humano e os
cambios que teñen lugar nos procesos físicos e psicolóxicos (cognición, linguaxe, personalidade, etc.) ó longo
do período da adolescencia. Estes coñecementos son fundamentais na formación de docentes da etapa
secundaria xa que representan unha ferramenta indispensable para poder contribuír ó desenvolvemento dos
adolescentes a través dunha axeitada planificación dos seus procesos de aprendizaxe 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 
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 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 
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 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


- Coñece-las características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacionais. saber A19
A20
A27


- Comprende-lo desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles
disfuncións que afectan a aprendizaxe.


saber A20


- Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes
intelectuais e emocionais.


saber facer A21
A42
A46
B1


- Identificar e planifica-la resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con
diferentes capacidades e diferentes ritmos de aprendizaxe.


saber
saber facer


A3
A7
A22
B3
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- Coñece-los procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e
resolver posibles problemas.


saber
saber facer


A9
A16
A23
A39
A48
B3


- Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro
atendendo a criterios de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de
problemas de aprendizaxe e convivenza.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


A27
A49
B3


Contidos 


Tema  


1. FUNDAMENTOS DO COMPORTAMENTO
HUMANO, DESENVOLVEMENTO E EDUCACIÓN 


1.1.Conceptos de desenvolvemento, factores, teorías 


2. PSICOLOXÍA EVOLUTIVA 2.1. Cambios corporais e desenvolvemento na adolescencia.
2.2. Desenvolvemento cognitivo na adolescencia.
2.3. Desenvolvemento afectivo-social na adolescencia


3. PSICOLOXÍA DA EDUCACIÓN 3.1. Enfoques conductuais da aprendizaxe na Educación Secundaria.
3.2. Enfoques cognitivos e socio-culturais da aprendizaxe na Educación
Secundaria.
3.3. Factores Intrapersoais da Aprendizaxe: procesos e estratexias de
aprendizaxe, motivación educativa, autoconcepto e procesos
metacognitivos.
3.4. Factores Interpersoais da Aprendizaxe: a interacción alumno-alumno
e a interactividade profesor-alumnos


4. DIFICULTADES DE APRENDIZAXE E
INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA 


4.1. Descripción e avaliación. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 0 8.5


Traballos
de aula


12 0 0 82 94


Probas
de tipo
test


2 0 0 8 10


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte das profesoras dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula Resolución de actividades, estudo de casos, elaboración de documentos sobre a temática da
materia, tanto de xeito individual como grupal, baixo a dirección das docentes 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Propondránse actividades para resolver na aula e se resolverán dúbidas sobre contidos e actividades da
materia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Actividades e prácticas a resolver na clase 70


Probas de tipo test Preguntas sobre os contidos do temario 30


Outros comentarios e segunda convocatoria
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Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos de aula
son obrigatorios para a avaliación continua. Esta asistencia debe ser, a lo menos do 80%  estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


 Para superar a materia será preciso que os estudantes obteñan tanto na proba tipo test como nos traballos de aula como
mínimo un 50% da cualificación nese apartado.


O alumnado que non poida seguir a avaliación continua realizará unha proba dos contidos  da materia, na data marcada no
calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba suporá o 100% da nota final. Os pormenores e caracterísiticas
de dita proba serán concretadas polo profesorado o día da presentación da materia ou cando se faga a consulta
persoalmente.


Aqueles estudantes que non superen as probas ou actividades obxeto de avaliación poderán recuperalas na convocatoria de
xullo.


Bibliografía. Fontes de información 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Coll, C. (Coord.). (2010).  Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria. Barcelona: Graó.
Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comps). (2001) . Desarrollo psicológico y educación, 2. Psicología de la Educación. Madrid:
Alianza.
González-Pienda, J.A., González, R., Núñez, J.C. y Valle, A. (2002). Manual de Psicología de la Educación.  Madrid: Pirámide.
Mayer, R.E. (2004). Psicología de la Educación: Vol. II. Enseñar para un aprendizaje significativo. Madrid: Pearson Prentice
Hall.
Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C. (Comps.). (1999). Desarrollo psicológico y educación: Vol. I. Psicología Evolutiva .Madrid:
Alianza Editorial.
Papalia, D.E. Olds, S.W. y Feldman, D.R. (2005). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.
García, J.N. (2001). Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica. Barcelona: Ariel. 
Santrock, J.W. (2006). Psicología de la Educación. México: McGraw-Hill.
Santrock, J.W. (2006). Psicología del desarrollo. México: McGraw-Hill.


MANUAL DE REFERENCIA PARA NON ASISTENTES
Martín, C. y Navarro, J.I. (Coords.). (2011). Psicología para el profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato. Madrid:
Pirámide.


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos 


Materia Deseño
Curricular e
Organización de
Centros
Educativos


     


Código O02M066V06103      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4.5   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Ricoy Lorenzo, María Carmen


Profesorado Pérez Abellás, Adolfo
Raposo Rivas, Manuela
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e cricoy@uvigo.es


Web http://http://mpe.uvigo.es/index.php?lang=es 


Descrición
xeral


O Máster de Educación Secundaria obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas da
Universidade de Vigo é de tipo profesionalizante e ten carácter oficial. Por tanto este máster, como os da súa
clase, desembocará na adquisición dun título universitario da área de Educación. A formación neste máster
está orientada a capacitar aos licenciados, arquitectos, inxeneiros e graduados en áreas específicas
(xeografía e histórica, tecnoloxía e informática, etc.) para desenvolver o labor como profesores/as de
secundaria.
O seu contido curricular no plano de estudos agrúpase ao redor de tres módulos (común, específico e
prácticum), cun total de 60 créditos anuais. A materia de Deseño Curricular e Organización de Centros
Educativos forma parte do módulo común, ten carácter obrigatorio e conta con 4,5 créditos ECTS. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 
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 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 
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 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os conceptos e procedementos básicos do ámbito disciplinar. saber A1
A2


Dispor dunha fundamentación teórica que permita comprender os aspectos
didáctico-organizativos sobre os que asente a práctica docente.


saber A1
A2


Contar cunha base de coñecementos, actitudes, destrezas e habilidades útiles para o
desenvolvemento da actividade docente.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A3
A10
B1


Coñecer a lexislación da educacións secundaria obrigatoria, bacharelatos, formación
profesional e ensino de idiomas.


saber A13
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Ser capaz de identificar e aplicar os elementos didácticos o proceso de
ensino-aprendizaxe.


saber
saber facer


A6
A9
A10
A21
A27
B1
B2


Identificar e promover modelos de liderato democráticos. saber
saber facer


A10
B3


Ser capaz de traballar en grupo cos membros da comunidade educativa e con equipos
interdisciplinais e multidisciplinais.


saber facer
Saber estar / ser


A16
B3


Ser capaz de promover o traballo en grupo do alumnado e compañeiros. saber facer
Saber estar / ser


A9
A16
B3


Deseñar, producir e avaliar materiais curriculares. saber facer A18
A22
B2


Ser capaz de deseñar, planificar e avaliar proxectos e programas curriculares. saber facer A21
B1


Ser conscientes da importancia da comunicación e dos procedementos dialóxicos na
efectividade dos procesos de ensino-aprendizaxe.


saber facer
Saber estar / ser


A4
A9
A23
B3


Contidos 


Tema  


Bases conceptuais do ámbito da didáctica: Modelos de ensinanza e de currículo.
Modelos de liderazgo en educación e traballo en equipo. 


Estrutura e organización do ensino na Etapa de E.
Secundaria: 


Lexislación educativa: Decretos do curriculum. 


Compoñentes didácticos e organizativos (deseño
didáctico): 


obxectivos, competencias, contidos, actividades, metodoloxía, principios e
estratexias, recursos didácticos, organización da aula, avaliación do
proceso de ensinanza-aprendizaxe, etc. 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión
maxistral


8.5 0 0 25 33.5


Traballos de
aula


6 0 0 15 21


Metodoloxías
integradas


7 0 0 20 27


Traballos
tutelados


1 0 0 25 26


Cartafol/dossier 0 0 0 5 5


Horas totais E: 112.5


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4.5 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición oral da docente apoiada en recursos didácticos, particularmente en medios audiovisuais
e TIC, así coma en diferentes estratexias dirixidas a acaptar a atención do alumnado e a motivalo. 


Traballos de aula Realización de actividades na aula baixo as directrices da profesora. O seu desenvolvemento
estará vinculado con actividades autónomas do estudante. 


Metodoloxías integradas Desenvolvemento de diferentes actividades a partir da integración de prácticas con TIC,
microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Traballos tutelados A partir da proposta e directrices da profesora o alumnado desenvolverá un traballo monográfico
titelado sobre algunha parte dos contidos da materia que se vinculará na sua maior parte co
traballo autónomo. 
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Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos tutelados Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Metodoloxías
integradas


Atenderanse as demandas puntuais que presente o alumnado de forma personalizada ou grupal. 
Ofreceranse as directrices e supervisión oportuna para o desenvolvemento da aprendizaxe,
vinculando coa actividade autónoma do estudante. 
Esta atención personalizada ó alumnado tamen se realizará a través de: 
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes sobre a
realización dos traballos, actividades, exames, etc. 
- Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia/seguimento das clases e participación. Ata 20


Traballos de aula Valoraranse a implicación e adecuación de actividades relacionadas coa parte teórica e
práctica da materia desenvoltas polo alumno/a na aula. 


Ata 10


Traballos tutelados Valorarase o documento do traballo monográfico presentado (en soporte impreso ou
dixital, segundo indicación do profesorado), estrutura e calidade do contido, emprego
axeitado de termos técnicos, orixinalidade, grao de innovación refletido e actualización
documental plasmada. 


Ata 40


Metodoloxías
integradas


Valorarase o desenvolvemento de competencias a partir da integración de prácticas
con TIC, microdeseños, análises de situación/probleas ou casos, etc. 


Ata 25


Cartafol/dossier Valorarase a organización, calidade global do proceso de aprendizaxe e adquisición de
competencias e coñecementos reflectidos a través do eporfolio. 


Ata 0,5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Observacións:


- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización do traballo para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase e/ou en Faitic e tamén
é necesario cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, ao redor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 
Nota: 
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O profesorado facilitará e/ou indicará ao alumnado na clase o material didáctico pertinente para o desenvolvemento das
actividades e traballos da materia. Na plataforma de Faitic poderanse consultar diversos materiais e axudas para o
desenvolvemento da aprendizaxe.


BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL
•    Carrasco, J. B. (2004). Una didáctica para hoy. Madrid: Ediciones Rialp, S.A.
•    De la Herrán, A. e Paredes, J. (2008).  Didáctica general: la práctica de la enseñanza en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Madrid: McGraw-Hill.
•    Martín-Moreno, Q. (2010). Organización y dirección de centros educativos. Madrid: McGraw-Hill
•    Moral. C. (2010). Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza. Madrid: Pirámide.
•    Sevillano, M.L. (2005). Didáctica en el siglo XX1. Madrid: McGraw-Hill


ALGUNHAS REVISTAS DE INTERÉS


-    Aula Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=177
-    Aula de Innovación Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=178
-    Contextos Educativos.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=328
-    Cuadernos de Pedagogía.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=378
-    Escuela Abierta.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=511
-    Educación XX1.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=454
-    Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=496
-    Estudios Sobre Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1907
-    Praxis Educativa.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12117
-    Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1066
-    Qurriculum.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1094
-    Revista Complutense de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1127
-    Revista de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1159
-    Revista Iberoamericana de Educación.  http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7466


ALGUNHAS WEBS DE INTERÉS


-    Banco de imaxes e sons do MEC. http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
-    CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA


Recomendacións 


Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V02102
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación 


Materia A Convivencia
nos Centros de
Secundaria e o
Traballo dende
Departamento de
Orientación


     


Código O02M066V06253      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Barreira Arias, Alberto José


Profesorado Barreira Arias, Alberto José
Puente Carracedo, Hipólito


Correo-e abarreira@uvigo.es


Web   
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Descrición
xeral


A materia “ A convivencia nos centros de secundaria e o traballo desde o departamento de orientación”, está
integrada no módulo específico do Máster Universitario para o Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas.
O contido desta materia pretende ser unha ferramenta eficaz, práctica e operativa para o estudiante –futuro
docente- ó tratar de respostar a retos trascendentes que se dan habitualmente nos centros educativos e nas
propias aulas. Dada a complexidade que se produce sobre a convivencia escolar é preciso dotar de recursos
e asesorar aos docentes e demais persoal da comunidade educativa.
O incremento dos problemas de conduta nas aulas, a deteción de situacións de acoso e o deterioro do clima
educativo nos centros escolares promoveu, nos últimos anos, unha importante corrente de traballo para a
mellora da convivencia nos mesmos.
Trataremos de formar nos fundamentos teóricos, legais e nos plans de actuación para a mellora da
convivencia e a aprendizaxe escolar de cada comunidade e o coñecemento e formación para o
desenvolvemento de propostas de intervención aplicadas a: mellora do sistema disciplinario (coa formación
de equipos de
mediación e tratamento de conflitos), xestión dos problemas da aula, optimización do proceso de
ensino-aprendizaxe (a través da Aprendizaxe Cooperativa) e intervención individual (con actuacións
específicas para situacións de acoso e victimización).Pretendemos que esta aprendizaje potencie unha
actitude colaborativa no ámbito da convivencia.
Levarase a cabo un enfoque preventivo e promotor dun clima escolar enriquecedor e estimulante que facilite
a adquisición de competencias e habilidades e a educación en valores.
Esta asignatura pretende facilitar a reflexión e análise crítica sobre os procesos de interación e convivencia
na aula así como a aprendizaxe de técnicas e ferramentas de intervención psicosocial e titorial para o futuro
docente.


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 
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 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 
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 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe favorecedores da convivencia escolar saber facer A7
B1
B3


Informar e asesorar ás familias sobre diversas técnicas e estratexias favorecedoras da
convivencia e da resolución pacífica de conflitos


saber
saber facer


A15
A30
B1


Coñecer as características dos estudantes, así como os procesos de interación e
comunicación na aula e no centro que permitan a identificación e reflexión crítica sobre as
situacións conflitivas, e a súa resolución.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A9
A23
B1
B3


Coñecer e analizar diversos plans e proxectos relacionados coa convivencia escolar que
forman parte do proxecto educativo de centro, participando na súa definición e
desenvolvemento.


saber
saber facer


A27
B1


Adquirir experiencia na planificación, desenvolvemento e avaliación de programas para a
mellora da convivencia escolar.


saber
saber facer


A46
B3


Adquirir e poñer en práctica diversas estratexias e habilidades que permitan unha
intervención axeitada para a resolución de problemas de convivencia no contexto escolar:
habilidades de pensamiento e de decisión, habilidades sociais, dinámica de grupos,
xestión
democrática de normas, aprendizaxe cooperativo, mediación, negociación, educación
emocional, educación en valores, etc


saber
saber facer
Saber estar / ser


A8
A9
A26
A48
B1


Coñecer as características das familias e comprender a súa función educadora na
adquisición de competencias e aprendizaxes para a resolución pacífica de situacións
conflitivas


saber A28
A29
B1
B3


Deseñar e realizar actividades formais e non formais que favorezan a aprendizaxe e as
aportacións dos estudantes, nun bó clima escolar.


saber facer
Saber estar / ser


A10
A39
B3


Contidos 


Tema  
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1.-Educación para a convivencia e a igualdade.
2.-Análise da convivencia e a resolución de
conflitos
3.-Problemas de adaptación e convivencia
escolar: Marxinación, absentismo, rexeitamento,
inadaptación, violencia e acoso escolar,
inmigración e interculturalidade,etc.
4.-Dinámica do grupo clase
5.-Socialización e educación.
6.-As relacións sociais no grupo clase, conduta
prosocial e habilidades sociais.
7.- Competencia emocional e social
8.-O traballo cooperativo e a interacción social.
Técnicas de análises e dinamización grupal.
9.-O papel da familia en educación. Colaboración
coas familias de Educación secundaria.
10.-Relación con outras institucións: servizos de
saúde, servizos sociais. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 5 10 15


Presentacións/exposicións 2 4 6


Foros de discusión 0 5 5


Sesión maxistral 10 20 30


Titoría en grupo 2 0 2


Actividades introdutorias 1 0 1


Traballos e proxectos 0 41 41


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvemento con actividades autónomas do estudante. 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio,proxecto... Pódese levar a cabo
demaneira individual ou en grupo. 


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos relacionados co
ámbito académico e/ou profesional. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases
teóricase/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Titoría en grupo Entrevistas que o alumno mantén co profesorado da materia para asesoramento/desenvolvemento
de actividades da materia e do proceso de aprendizaxe. 


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de
aula


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).


Titoría en
grupo


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual).
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Traballos e
proxectos


Actividade académica desenvolvida polo profesor, individual ou en pequeno grupo, que ten como finalidade
atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas vinculados coa materia,
proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe. Esta actividade pode
desenvolverse de forma presencial (directamente na aula e nos momentos que o profesor ten asignados a
titorías de despacho) ou de forma non presencial (a través do correo electrónico ou do campus virtual). 


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e
supervisión do profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con
actividades autónomas do estudante. 


30


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun
tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto...
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo. 


10


Foros de discusión Actividade desenvolvida nun medio virtual na que se debaten temas diversos
relacionados co ámbito académico e/ou profesional. 


10


Traballos e proxectos O estudante presenta o resultado obtido na elaboración dun documento sobre a
temática da materia, na preparación de seminarios, investigacións, memorias,
ensaios, resumos de lecturas, conferencias, etc.
Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo, de forma oral ou escrita… 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria
- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo
oalumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais
darealización e entrega de tarefas ponderables.
- Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados na clase no momento oportuno. É necesario
respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.
- O alumnado que non obteña unha avaliación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente,
poderápresentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os
contidostraballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecementos e competencias
acadadas polosalumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% da nota final).
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Descrición
xeral


A través desta materia preténdese aproximar ao alumno aos modelos curriculares baseados en
competencias, reflexionando sobre os cambios que se foron producindo nos sistemas educativos en torno ao
enfoque de competencias. Desde este marco, analizarase a importancia da incorporación das competencias
ao deseño curricular e a necesidade de adoptar diferentes estratexias para abordar o diagnóstico e a
avaliación da competencia curricular nos centros educativos. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Determinar a natureza e sentido do diagnóstico e a avaliación en educación saber A13
A19
A25
A36
A45


Definir as principais variables do diagnóstico e a avaliación en educación saber A9
A19
A20
A23


Precisar e utilizar axeitadamente a metodoloxía do coñecemento diagnóstico e avaliador
en educación


saber
saber facer


A12
A41
A45


Identificar e valorar os condicionantes da calidade diagnóstica saber
saber facer
Saber estar / ser


A21
A43
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Determinar as características, aportacións e limitacións dos diferentes recursos do
diagnóstico en educación, así como as diferentes técnicas e modelos de avaliación


saber
saber facer


A22
A25
A41
A45
B1


Utilizar axeitadamente os principais recursos do diagnóstico en educación en ámbitos de
desenvolvemento cognitivo, social, emocional e curricular.


saber
saber facer
Saber estar / ser


A2
A9
A17
A19
A20
A23
A27
A29
A33
A42
A46
B2


Realizar estudos diagnósticos e avaliacións de calidade, así como os informes
correspondentes


saber
saber facer
Saber estar / ser


A12
A19
A20
A25
A27
A41
A47
B1
B2
B3


Valorar os informes diagnósticos emitidos por outros profesionais saber facer
Saber estar / ser


A43
A49
B3


Contidos 


Tema  


Modelos e procesos de diagnóstico en escenarios
orientadores 


Métodos técnicas e instrumentos do diagnóstico
Exploración de necesidades de Orientación e análise de variables persoais,
situacionais e interactivas.
Análise diagnóstica para a toma de decisións, paoio e seguimento da
Orientación 


Avaliación da capacidade intelectual, das
aptitudes básicas e doutras características
persoais relacionadas cos procesos de
ensino-aprendizaxe 


(*) 


Avaliación das dificultades de aprendizaxe Competencia lectora
Automatización lectora
Calidade de letra. Ortografía
Dislexia: detección e pautas
Competencia escrita
Dificultades de aprendizaxe en matemáticas
Correlatos socioemocionais das dificultades de aprendizaxe 


Os informes diagnósticos Elaboración e valoración nos procesos e logros educativos.
Elaboración de informes psicoeducativos 


Avaliación da competencia curricular (*) 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Resolución de problemas e/ou exercicios 5 25 30


Debates 3 5 8


Actividades introdutorias 1 0 1


Sesión maxistral 7 0 7


Traballos e proxectos 4 35 39


Cartafol/dossier 0 15 15


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
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Metodoloxía docente 


   Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante a exercitación de rutinas, a aplicación
de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de procedementos de transformación da información
dispoñible e a interpretación dos resultados. Adóitase empregar como complemento da lección
maxistral. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes.Os debates pódense realizar de xeito presencial e
vrtual. Pode centrarse nun tema dos contidos da materia, na análise dun caso, no resultado dun
proxecto, exercicio ou problema desenvolvido previamente nunha sesión maxistral... 


Actividades
introdutorias


Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado, así como a
presentar a materia. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante. 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Resolución de problemas
e/ou exercicios A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Traballos e proxectos
A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través de: 


Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.


Titorización vía correo electrónico: dúbidas sobre a realización de traballos, actividades, exames,
etc. 


Teleformación coa plataforma Faitic: para comunicados/avisos, entrega de documentos/materiais,
envío de actividades/exercicios, etc.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Organización,corrección, calidade e coherencia do conxunto do contido e da posta
en común (cando proceda), e entrega en prazo. 


40


Debates Asistencia aos debates e participación activa nos mesmos 20


Traballos e proxectos Presentación, estrutura, calidade do contido, orixinalidade, innovación,
actualización documental, e entrega en prazo. 


30


Cartafol/dossier Presentación, estrutura, actualización documental, e entrega en prazo. 10


Outros comentarios e segunda convocatoria


- Para acadar unha avaliación continua positiva, dada a modalidade de ensino presencial do Master, esíxese a todo o
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alumnado unha asistencia presencial dun mínimo do 80% das sesións (admisible a falta do 20% das horas) ademais da
realización e entrega de tarefas ponderables.


 - Os prazos de entrega das actividades, traballos, etc. serán comunicados o primeiro día de clase coa presentación do
programa da materia. É necesario respetalos estrictamente para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non obteña unha avaluación continua positiva sobre os parámetros expostos anteriormente, poderá
presentarse a unha proba escrita (data marcada no calendario do mestrado para exames oficiais) sobre todos os contidos
traballados. Esta proba estará basada na rigurosidade e profundización dos coñecimentos e competencias acadadas polos
alumnos/as na materia e terá una ponderación de 10 puntos (100% de la nota final).
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ALGUNHAS WEBS DE INTERESE
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-        CNICE- MEC, recursos para a Educación Secundaria Obrigatoria: http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/
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Recomendacións 


Páxina 8 de 8



http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/

http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+SECUNDARIA





Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Formación Académica e Profesional 


Materia Formación
Académica e
Profesional


     


Código O02M066V06254      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Raposo Rivas, Manuela


Profesorado Raposo Rivas, Manuela
Seoane Pérez, Emilia


Correo-e mraposo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Adquirir a competencia profesional que permita exercer actuacións que conduzan a unha
correcta orientación dos suxeitos que demanden ou necesiten esta intervención, tanto no
ámbito académico como no profesional.


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Coñecer os diferentes modelos de orientación aplicables tanto no campo académico como
profesional


saber


Deseñar o Plan de Acción Titorial (PAT) e o Plan de Orientación Académica y Profesional
(POAP) como parte integrante do proceso orientador e ser capaz de desenvolvelos e
avalialos.


saber
saber facer


Orientar e apoiar no proceso de toma de decisións vocacionais dos suxeitos que
demanden esa intervención


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Valorar os recursos técnicos, materiais e institucionais dispoñibles para o exercicio da
Orientación Académica e Profesional


saber
saber facer


Traballar cooperativamente cos outros estudantes na busca de información, organización
e preparación de materiais en traballos de grupo.


saber facer
Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  
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1. Orientación académica e profesional:
aproximación teórica. 


1.1. A orientación académico-profesional como concepto: definición,
principios, obxectivos e funcións.
1.2. Intervención en orientación académico-profesional como concepto
Dimensións e piares da educación.
1.3. Colaboración familia-escola.
1.4. O consello orientador.
1.5. A formación na sociedade da informacion e do coñecemento


2. Orientación académica e profesional:
aproximación práctica no ensino secundario. 


2.1. O Plan de Acción Titorial.
2.2. O Plan de Orientación Académica e Profesional.
2.3. O proceso de busca activa de emprego.
2.4. A orientación académico-profesional non sexista.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Traballos de aula 4 16 20


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


8 48 56


Sesión maxistral 8 16 24


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Traballos de aula Pequenas tarefas formuladas en relacion o traballado na sesion 


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


Actividades ou proxectos de traballo para afondar no tema visto 


Sesión maxistral Exposicion das principais cuestions relacionadas coa materia 


Atención personalizada 


 Descrición


Sesión maxistral A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Traballos de aula A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Resolución de
problemas e/ou
exercicios de forma
autónoma


A atención personalizada ao alumnado farase fundamentalmente a través do correo electrónico.
Así mesmo, aqueles estudantes que desexen algunha titoría presencial poden pasar polas horas de
titoría que cada docente ten
Manuela Raposo Rivas (mraposo@uvigo.es) MARTES de 9.30h. a 10.30h. e de 12.00h a 14.00h.
Despacho nº 20: Facultade CC da Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 38 71 64
Emilia Seoane Pérez (emiliasp@uvigo.es). Venres de 19.00 a 21.00 Despacho 02: Facultade CC da
Educación - Ourense (Edificio 2, planta baixa), tef. 988 387 132


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Asistencia, participación e seguimento das clases 20


Traballos de aula Recollida de intervencións educativas feitas na propia aula 40


Resolución de problemas e/ou exercicios de forma
autónoma


Traballo/s practicos (ex. PAT, POAP) 40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Páxina 4 de 6







- Este mestrado ten a modalidade de ensino presencial, polo tanto a asistencia a clase e a realización dos traballos para a
avaliación continua é obrigatoria. Esta asistencia debe ser, a lo menos, do 80 % estando admitido faltar ó 20 % da
presencialidade.


- Os prazos das entregas das actividades, traballos, etc. serán comunicados polo profesorado na clase, e tamén é necesario
cumprilos para ser cualificados na avaliación continua.


- O alumnado que non supere a materia por avaliación continua terá unha proba de avaliación, aoredor dos contidos
nucleares da materia, na data marcada no calendario do mestrado para os exames oficiais. Esta proba de avaliación suporá
o 100% da puntuación e os seus pormenores e características serán concretadas polo profesorado e o alumnado o día da
presentación da materia e cando se faga a consulta persoalmente.


Bibliografía. Fontes de información 


Álvarez González, M. (1995). Orientación profesional. Barcelona: Cedecs Editorial.


Álvarez González, M. y Bisquerra Alzina, R. (2012). Orientación educativa. Modelos, áreas, estrategias y recursos. Madrid:
Wolters Kluver España.


Blasco Calvo, P. y Pérez Boullosa, A. (2012). Enfoques y aplicaciones prácticas en orientación y acción tutorial. Valencia: Nau
Llibres.


Bizquerra, R. (coord.) (2000): Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: Praxis


Borrego, M. y Díaz, J. (2000): Orientación vocacional y profesional: materiales de asesoramiento para ESO y Bachillerato.
Madrid: CCS


Cabero, J. (2008): La formación en la sociedad del conocimiento. INDIVISA, 1348.


Coronado, A. (2000): Analiza, compara y decide : programa de orientación académica y profesional. Sevilla: Kronos


Fernández Gálvez, J. de D. (2005): La orientación educativa: claves de éxito profesional : buscando la magia del mago sin
magia. Granada: Grupo Editorial Universitario.


García Mediavilla, L. y Martínez González, M.C (2003): Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos.
Madrid: Dykinson.


González Gómez. J.P. (2003). Orientación profesional. Alicante: Club Universitario, D. L.


Grañeras Pastrana, M. y Parras Laguna, A. (coords.) (2008). Orientación educativa: fundamentos teóricos, modelos
institucionales y nuevas perspectivas. Madrid: Ministerio de Educación, Política Socialy Deporte / CIDE.


Lopez Barajas, E. (2006): Estrategias de formación en el siglo XXI, Barcelona: Ariel


Martín, E. y Solé, I. (coord.) (2011). Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Barcelona: Editorial Graó.


Nieto, J.M. y Botías, F. (2000): Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Barcelona: Ariel


Rodríguez Moreno, M. L. (1998). La orientación profesional. Barcelona: Ariel.


Rodríguez Moreno, M. L. (2003): Cómo orientar hacia la construcción del proyecto profesional. Bilbao: Desclée de Brouwer.


Romero, S. (2000): De gira hacia el trabajo : programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida
activa para el final de la Educación Secundaria Obligatoria. Archidona: Aljibe


Sorando, J. (2000): La orientación vocacional: materiales de trabajo. Madrid: CCS


 


REVISTAS


 


Revista Española de Orientación y Psicopedagogía; Revista de Orientación Educativa; Aula de Secundaria.
Didáctica. Tutoría. Gestión. Orientación. (Consultar: http:// dialnet.unirioja.es)


Recomendacións 
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Outros comentarios
Este documento pode ter lixeiras modificacións derivadas de circunstancias sobrevidas
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


A Atención á Diversidade e a súa Intervención 


Materia A Atención á
Diversidade e a
súa Intervención


     


Código O02M066V06252      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Deaño Deaño, Manuel


Profesorado Deaño Deaño, Manuel


Correo-e deano@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Esta materia está pensada para axudar ós profesores y profesionais do ensino a identificar as principais
dificultades de aprendizaxe dos alumnos de secundaria e poder intervir psicoeducativamente con eles desde
unha perspectiva inclusiva, participativa, prescriptiva, mediada e curricular. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


Coñecer os procesos e recursos para a prevención de problemas de aprendizaxe e
convivencia, os procesos de avaliación e de orientación académica e profesional


saber


Utilizar os principios da educación inclusiva como eixe para o desenvolvemento da acción
orientadora


saber facer


Desenvolver e aplicar metodoloxías didácticas que favorezan a atención á diversidade do
alumnado, adaptando a acción educativa ás súas diferentes características persoais e
colectivas


saber facer


Adquirir as habilidades necesarias para identificar as necesidades educativas do alumnado
e deseñar estratexias de intervención


saber
saber facer
Saber estar /
ser


Contidos 


Tema  


Identificación das Necesidades Específicas de
Apoio Educativo 


Tipos e fontes de diversidade
Trastornos e dificultades na aprendizaxe
Dificultades no desenvolvemento e na aprendizaxe
Trastornos do desenvolvemento psíquicos, físicos e sensoriais
Problemáticas socioculturais actuais e a súa repercusión na aprendizaxe 


Deseño de Apoio Educativo ás Necesidades
Específicas de Aprendizaxe 


Educación Inclusiva
Atención á Diversidade: Programas adaptativos e programas de reforzo
educativo 
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Intervención psicoeducativa Curricular
Prescriptiva
Mediada
Colaborativa
Metacognitva
Inclusiva 


(*)Intervención psicoeducativa (*)Curricular
Prescriptiva
Mediada
Colaborativa
Metacognitva
Inclusiva 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Sesión maxistral 20 0 20


Traballos de aula 5 10 15


Estudo de casos/análises de situacións 5 10 15


Proxectos 10 40 50


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Actividades expositivas do profesor acerca dos contidos básicos da materia. 


Traballos de aula Resolución de exercicios na aula a través de técnicas grupais participativas 


Estudo de
casos/análises de
situacións


Análise crítico de datos e casos mediante participación grupal. 


Proxectos Elaboración de un proxecto dirixido polo profesor e con actividade autónoma do alumno. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos de aula Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Estudo de casos/análises de
situacións


Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Proxectos Tutorías individuais ou en pequeno grupo para a resolución de dudas, consultas e
seguimiento do proxecto.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos de aula Resolución de tarefas 20


Estudo de casos/análises de situacións Resolución dun caso práctico 25


Proxectos Realización do proxecto 55


Outros comentarios e segunda convocatoria


Estas puntuacións han de entenderse como a porcentaxe máxima aplicable a cada apartado, sendo esixida para aprobar


a seguinte puntuación mínima en cada apartado: 10 + 10 + 30 respectivamente e unha porcentaxe total mínima do 50%.


Os non aprobados presentaranse en segunda convocatoria nas datas establecidas.


Bibliografía. Fontes de información 


Bibliografía básica


Deaño, M (2000). Como prevenir las dificultades del cálculo. Málaga: Aljibe


Deaño, M. (2001). Intervención Psicopedagógica en la Deficiencia Mental.Ourense: Ediciones Gersam


Páxina 4 de 5







García, J.M., Pérez, J. e Berruezo, P. (2002). Discapacidad intelectual. Dessarrollo, comunicación e intervención. Madrid: Cepe.


Bibliografía recomendada


Gónzalez Pienda, J. y Nuñez Perez, J.C (1998). Dificultades de aprendizaje escolar. Madrid: Piramide


Marchesi, A., Coll, C. e Palacios, J. (compls.) (1999). Desarrollo psicológico y educación 3. Trastornos del desarrollo y
necesidades educativas especiales. Madrid: Alianza.


Martín-Caro, L. e Junoy, M. (2001). Sistemas de comunicación y parálisis cerebral. Madrid: ICCE.


Molina, S. ; Sinués, A. Deaño, M. (1998). El fracaso en el aprendizaje escolar (II). Dificultades específicas de tipo
neuropsicológico. Málaga: Aljibe


Rosa, A. Montero, I. e García, M.C. (1993). El niño con Paráslisis Cerebral: Enculturización, desarrollo e intervención Madrid:
CIDE.


Silvestre, N. (2000). Sordera. Comunicación y aprendizaje. Barcelona: Masson.


 


Recomendacións 
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DATOS IDENTIFICATIVOS 


Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas 


Materia Orientación Base
Legal,
Composición,
Planes e
Programas


     


Código O02M066V06105      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 4   OB 1 1c


Idioma Galego      


Departamento


Coordinador/a Ocampo Gomez, Camilo Isaac


Profesorado Ocampo Gomez, Camilo Isaac


Correo-e cocampo@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


1. Coñecer as bases teórico-legais da orientación no sistema educativo saber A8
A11
A13
A15
A18
A24
A25
A26
A32
A43
B1
B3
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2. Comprender a relación existente entre os distintos modelos de orientación
psicopedagóxica e o sistema educativo


saber
saber facer


A1
A11
A13
A14
A16
A18
A21
A24
A25
A27
A31
A38
A42
A43
A44
A48
B1
B2
B3


3. Analizar criticamente o modelo institucional de orientación existente na Comunidade
Autónoma de Galicia


saber
saber facer


A5
A6
A7
A8
A11
A12
A13
A15
A16
A17
A22
A25
A30
A31
A40
A41
A43
B1
B3


4. Deseñar un Plan de Orientación Académica e Profesional para educación secundaria saber facer
Saber estar / ser


A3
A6
A7
A10
A11
A15
A16
A21
A25
A27
A31
A37
A42
A49
B1
B2


5. Valorar a orientación educativa como un factor de importancia para a calidade da
educación


Saber estar / ser A11
A15
A16
A17
A20
A22
A26
A30
A39
B2


Contidos 
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Tema  


1. Bases teórico-legais da orientación educativa 1.1. Orientación psicopedagóxica: dimensións, principios, contextos,
funcións e procesos, 
1.2. Leis e disposicións que as desenvolven en materia de orientación
educativa. 


2. Modelos de orientación psicopedagóxica 2.1. Modelos teóricos
2.2. Modelos de intervención orientadora
2.3. Modelos institucionais 


3. O modelo institucinal da Comunidade
Autónoma de Galicia 


3.1. Departamentos de Orientación nos centros
3.2. A función titorial do profesorado
3.3. Os equipos de orientación específicos 


4. Planificación e avaliación da función
orientadora 


4.1. Deseño de programas de orientación: etapas
4.2. Deseño do Plan de Orientación Académica e Profesional (POAP)
4.3. Avaliación de necesidades, avaliación do deseño e da aplicación e
resultados dun POAP 


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Actividades introdutorias 2 0 0 0 2


Estudos/actividades
previos


0 0 0 6 6


Sesión maxistral 4 0 0 4 8


Resolución de problemas
e/ou exercicios


2 0 0 8 10


Estudo de casos/análises
de situacións


2 0 0 8 10


Debates 3 0 0 3 6


Traballos tutelados 2 0 0 13 15


Presentacións/exposicións 3 0 0 8 11


Cartafol/dossier 2 0 0 4 6


Traballos e proxectos 1 0 0 20 21


Probas de resposta curta 1 0 0 0 1


Probas de autoavaliación 4 0 0 0 4


Horas totais E: 100


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 4 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Actividades introdutorias Actividades encamiñadas a tomar contacto e reunir información sobre o alumnado (avaliación
inicial) así como a presentar a materia de Orientación. Base legal, Composición, Plans e Programas 


Estudos/actividades
previos


Procura, lectura e traballo de documentación (incluída a bibliográfica) que se realizarán de forma
autónoma por parte do alumnado. A biblioteca do Campus debe considerarse un recurso de uso
necesario. 


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudantado. Resulta
fundamental que as explicacións sirvan para axudar a comprender en términos legais e
conceptuais o modelo institucional de orientación educativa e profesional que se acha vixente na
Comunidade Autónoma de Galicia. 


Resolución de problemas
e/ou exercicios


Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia. O alumno debe
desenvolver as solucións adecuadas ou correctas mediante procedementos de transformación da
información dispoñible e a interpretación dos resultados. Empregarase como complemento da
lección maxistral. Os problemas que poden propoñerse son os que normalmente se lle presentan
aos departamentos de orientación dos centros con etapas de educación. secundaria 


Estudo de casos/análises
de situacións


Análise dun feito ou problema real relacionado coa orientación psicopedagóxica coa finalidade de
coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar
coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de solución. Supón a
aplicación dos conceptos teóricos e legais que se imparten na materia. 


Debates Charla aberta entre un grupo de estudantes centrado nun tema dos contidos da materia, na
análise dun caso ou no resultado dun problema. Esta estratexia empregarase con frecuencia como
medio de lograr a participación do alumnado e impulsar a construcción do coñemento dentro da
aula. 
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Traballos tutelados Elaboración dun documento sobre orientación psicopedagóxica ou preparación de investigacións,
memorias, ensaios, resumos de lecturas, videos, etc. Constiúe unha actividade autónoma do
estudante que inclúe a procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía,
redacción e exposición do resultado e que conta coa axuda e oseguemento do profesorado.
Constiúe un elemento importante para a avaliación do alumnado e, xunto coa súa exposición,
posúe un peso importante na súa cualificación 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, problema, exercicio, proxecto ou estudo de
caso, normalmente tutelados polo profesorado. Pódese levar a cabo de maneira individual ou en
grupo e xunto coa elaboración e resultado do traballo como tal posúe un peso importante na
cualificación do alumnado. 


Atención personalizada 


 Descrición


Resolución de
problemas e/ou
exercicios


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Estudo de
casos/análises de
situacións


Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Traballos tutelados Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Cartafol/dossier Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Traballos e proxectos Axuda, dentro da aula ou en sesións de titoría, a persoas ou a equipos de traballo, para crear
enunciados, interpretalos, determinar o alcance dos mesmos e buscar alternativas de solución a un
problema tendo en conta documentación bibliográfica e webgráfica. De igual modo para redactar un
traballo e/ou expoñelo na clase cos medios axeitados.


Orientación na elaboración dun portafol de actividades realizadas, de forma que o seu formato poida
ter aplicación para facer un portafol de búsqueda de emprego, onde as competencias adquiridas
posúen grande importancia.


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Presentacións/exposicións Dalgún traballo realizado individualmente ou en grupo (2 persoas) que
deberá ser exposto ante os demais membros da clase coa axuda dos medios
audiovisuais correspondentes, tendo que dar resposta a continuación a
cuestiósns formuladas polo profesorado e/ou alumnado presente. 


15


Resolución de problemas e/ou
exercicios


Solventar con acerto traballando en equipo de menos de 4 persoas situacións
problemáticas que se producen/poden producirse nos centros e na que ten
competencia o departamento de orientación do mesmo e que se formularán
como actividades de ensinanza-aprendizaxe no curso de mestrado. 


10
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Estudo de casos/análises de
situacións


Expoñer por escrito de xeito completo e rigoroso, tralo corrspondente estudo
en equipo, dun caso que se proporá na aula a partir da lexislación actual en
materia de orientación e titoria na educación secundaria 


10


Actividades introdutorias Proba de avaliación inicial de formato Likert para dar respostas sobre o
acordo de cada quen con determinados enunciados 


2


Traballos tutelados Contido, estructura, oportunidade e actualidade das citas, profundidade no
tratamento da cuestión, orixinaledade das solucións aportadas, rigor das
conclusións y precisión nas citas bibliográficas. 


15


Cartafol/dossier Elaboración dun documento elaborado polo estudante que recopile
información e reflexións sobre as experiencias, proyectos, tarefas e traballos
realizados durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe nesta materia. 


15


Traballos e proxectos Realizar un plan de orientación académica e profesional tendo en conta os
principios da orientación, os modelos teóricos, de intervención e
institucionais vixentes paraun centro de secundaria. 


15


Probas de resposta curta Resposta a 2 probas semiobxectivas ou obxectivas que se formularán ao
final dalgún tema ou traballo realizado. 


10


Probas de autoavaliación Autocualificación nun traballo ou nun exercicio a partir dos criterios
correspondentes tendo en conta as competencias y os obxectivos da materia. 


8


Outros comentarios e segunda convocatoria


1. A asistencia é obrigatoria, polo que quen perda máis dun 15% da mesma deberá realizar unha proba de exame que
constará de 10 cuestións de resposta concreta sobre os contidos da materia que se xulgará conforme aos criterios de logro
das competencias e obxectivos da mesma.


2. A proba terá lugar nas datas e horas que se sinalen pola dirección do mestrado.


Bibliografía. Fontes de información 


AIOEP (2003). Competencias internacionales para los profesionales de la orientación. Recuperado de1.
http://www.iaevg.org/
AIOEP (2006). Hoja informativa de la Asociación Internacional para la Orientación Educativa y Profesional, nº 55.2.
Recuperado de http://www.iaevg.org/crc/files/newsletters/Newlet55sp.doc
Bisquera, R. (Coord.). (2006). Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Las Rozas: Wolters Kluwer España3.
(5ª edición).
Calvo, C. (2008). La orientación a lo largo de la vida. En J. L. Soler (Coord.), Actas del III encuentro nacional de4.
orientadores y I encuentro internacional virtual de orientación. Por una Orientación a lo largo de la vida. Zaragoza: Mira.
CIDE (2009). Orientación Educativa, fundamentos teóricos, modelos institucionales y nuevas perspectivas. Madrid:5.
Ministerio de Educación, Política social y Deporte (2ª edición). Recuperado de http://www.mepsid.es/cide/
Cortés, A. (2009). Orientación permanente  y aprendizaje a lo largo de la vida. En L. Sobrado y A. Cortés (Coords.),6.
Orientación Profesional. Nuevos escenarios y perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva, pp 243-262.
Decreto 120/1998, de 23 de abril, por el que se regula la Orientación Educativa y Profesional.  Santiago de Compostela:7.
Diario Oficial de Galicia nº 106, 27 de abril de 1998.
Graña, V. (2013). Manual lexislativo do ensino non universitario galego (4ª edición). A Coruña: Venacio Graña.8.
Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, Boletín Oficial do Estado, 238, 1(1990).9.
Lei Orgánica de Educación, Boletín Oficial do Estado, 106, 1(2006).10.
Orde de 24 de xullo de 1998, pola que se desenvolve o decreto 120/1998 polo que se regula a Orientación Educativa e11.
Profesional, Diario Oficial de Galicia de 31 de xullo de 1998.
Sobrado, L. e Ocampo, C. I. (2000). Evaluación psicopedagógica y orientación educativa. Barcelona: Estel. Sobrado, L.,12.
Fernández, E. e Rodicio, M. L. (Coords.) (2012). Orientación Educativa. Nuevas perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva.


Recomendacións 
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A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar 


Materia A Innovación e a
Investigaicón
Educativa como
Factores para a
Mellora e o
Asesoramento
Escolar


     


Código O02M066V06107      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade:
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 1c


Idioma Castelán
Galego


     


Departamento


Coordinador/a Suárez Pazos, María Mercedes


Profesorado Cid Sabucedo, Alfonso
Ricoy Lorenzo, María Carmen
Suárez Pazos, María Mercedes


Correo-e msuarez@uvigo.es


Web   


Descrición
xeral


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 
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 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 


 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 
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 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 


 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


CG3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando
procesos educativos que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos
ensinos, atendendo ao nivel e formación previa dos estudantes, así como á orientación dos
mesmos, tanto individualmente como en colaboración con outros docentes e profesionais
do centro.


saber facer A3


CG4. Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou
multimedia), transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensinanza e
aprendizaxe na


saber facer A4


G12. Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensinanza e
aprendizaxe, comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade
educativa e outros profesionais da educación.


saber facer
Saber estar /
ser


A12


CG 16. Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa
formación.


Saber estar /
ser


A16


CE-E9. Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de
ensinanza-aprendizaxe.


saber facer A40


CE-E11. Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización
cursada.


saber
saber facer


A42
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CE-E12. Analizar criticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da
orientación utilizando indicadores de calidade.


Saber estar /
ser


A43


CE-E13. Identificar os problemas relativos á ensinanza e a aprendizaxe das materias da
especialización e propoñer alternativas e solucións.


saber
saber facer


A44


CE-E14. Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación
educativas e ser capaz de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e
avaliación.


saber
saber facer


A45


CT1. Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xerais e
específicos, incluíndo o acceso a internet.


saber facer B1


Contidos 


Tema  


Innovación educativa e desenvolvemento
profesional. 


- Marco teórico, profesional e legal da innovación educativa
- Pautas para a elaboración dos proxectos de innovación educativa
- O rol do orientador
Na análise das prácticas educativas 
Na formación continua do profesorado
No liderazgo educativo
- Coñecemento de innovacións relevantes e actuais no ámbito da
orientación


A investigación educativa - Modalidades principais da investigación educativa.
- A investigación-acción como instrumento de formación contínua e
desenvolvemento profesional do docente
- Deseño de proxectos de investigación
- Instrumentos de recollida de datos e avaliación: tipos e características
técnicas.
- Técnicas de análise en investigación e avaliación educativa.
- Coñecemento de investigacións relevantes no ámbito da orientación


As TICs como instrumento de apoio á innovación
e investigación educativa 


- As TIC e o desenvolvemento da investigación educativa para orientar e
mellorar o proceso de ensino-aprendizaxe.
- O uso de bases de datos como apoio á investigación e á innovación
educativa.
- Como citar e elaborar as referencias bibliográficas dos documentos
científicos de tipo educativo, lexislación, informes, etc. en soporte impreso
e electrónico.
- Ferramentas Web para a comunicación a colaboración e/ou o traballo en
equipo.
- Aplicacións telemáticas e recursos web para a orientación. 
- Coñecemento de portais de orientación europeos.


Planificación docente 
 Atención


personalizada
Avaliación Horas presenciais do


alumno/a
A


Horas presenciais fóra
da aula Entorno
académico guiado
B


Factor de traballo do
alumno/a
C


Horas de traballo
persoal do alumno/a
D


Horas totais (A+B+D)
E


Sesión maxistral 9 0 0 25 34


Traballos de aula 12 0 0 16 28


Prácticas en aulas de
informática


6 0 0 21 27


Traballos tutelados 0 0 0 48 48


Presentacións/exposicións 3 0 0 10 13


Horas totais E: 150


Carga lectiva en créditos ECTS UVIGO: 6 


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Sesión maxistral Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas
e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante 


Traballos de aula O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. Pode estar vinculado o seu desenvolvementos con actividades autónomas do estudante. 


Prácticas en aulas de
informática


Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas, e de adquisición de
habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo, desenvolvidas
en aulas de informática. 
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Traballos tutelados O estudante, de maneira individual ou en grupo, elabora un documento sobre a temática da
materia ou prepara seminarios, investigacións, memorias, ensaios, resumos de lecturas,
conferencias, etc. Xeralmente trátase dunha actividade autónoma do/s estudante/s que inclúe a
procura e recollida de información, lectura e manexo de bibliografía, redacción... 


Presentacións/exposicións Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre
contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de
maneira individual ou en grupo. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas en aulas de informática Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Traballos tutelados Atención personalizada ao alumnado á a través de:
-Titorización presencial: No despacho do profesorado ou por teléfono en horario de titorías.
- Titorizacións vía correo electrónico: para atender a incertidume e dúbidas urxentes.
- Teleformación coa plataforma Faitic.
- Titorización por video-conferencia


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Sesión maxistral Reflexión escrita sobre os contidos fundamentais da materia. Participación
activia nas clases maxistrais. Ata 2,3 puntos sobre 10. 


23


Traballos de aula Participación activa nas tarefas realizadas na aula. Ata 2,45 puntos sobre 10 24.5


Prácticas en aulas de informática Memorias de prácticas. Ata 1 punto sobre 10. 10


Traballos tutelados Valoración do informe escrito resultado do traballo tutelado. Ata 3,5 puntos
sobre 10. 


35


Presentacións/exposicións Presentación e defensa oral e/ou informática de traballos realizados. Ata 0,75
puntos sobre 10. 


7.5


Outros comentarios e segunda convocatoria


Para superar con éxito a materia debe obterse o nivel de aprobado nas actividades deseñadas en innovación educativa
(aprobado: 1,7 puntos sobre 3,4) e nas de investigación educativa e uso da TICs (aprobado: 3,3 puntos sobre 6,6)


As actividades non realizadas e as competencias non adquiridas na primeira convocatoria poderán completarse na
convocatoria de xullo.
O alumnado non asistente deber realizar un exame escrito que recolla os contidos fundamentais da materia, cunha
valoración de ata 6 puntos. Tamén terá que levar a cabo un traballo no que se reflicta as competencias procedimentais mais
importantes da materia, cunha valoración de ata 4 puntos.


Bibliografía. Fontes de información 


Bolívar, A. et al., La investigación biográfico-narrativa en educación, La Muralla, Madrid


Contreras, J. y Pérez de Lara, N., Investigar la experiencia educativa, Morata, Madrid


Jakku-Shivonnene, R. y Niemi, H., Aprender de Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador, MEC, Madrid


Villar Angulo, L.M. et al., Creación de la excelencia en la Educación Secundaria, Pearson, Madid


Fullan, M., Los nuevos significados del cambio en la educación, Octaedro, Barcelona


Carr, W. y Kemmis, S., Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorado, Martínez
Roca, Barcelona


Recomendacións 
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Prácticas Externas 


Materia Prácticas
Externas


     


Código O02M066V06301      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 12   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*)Las prácticas externas están orientadas a completar y reforzar las competencias asociadas al título. Se
realizarán en un entorno laboral y profesional real relacionado con alguno de los ámbitos de la Educación. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Realizar las prácticas en un entorno laboral y
profesional real relacionado con alguno de los
ámbitos de la Educación bajo la supervisión de
un tutor en el centro receptor y un tutor
académico en el centro de la Universidad. 


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais


Prácticas externas 105 0 105


Informes/memorias de prácticas externas ou
prácticum


0 195 195
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*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Prácticas externas (*) El alumno realizará prácticas en la entidad receptora durante 105 horas presenciales. Dedicará
195 horas de trabajo no presencial para la redacción de la memoria final de prácticas, que deberá
elaborar siguiendo la normativa de Prácticas Externas específica del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza
de Idiomas. 


Atención personalizada 


 Descrición


Prácticas externas


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Prácticas externas (*)El tutor de la entidad receptora emitirá un informe sobre la actividad desarrollada
por el alumno durante la realización de las prácticas, valorando los aspectos
establecidos en la normativa de Prácticas Externas del Máster Universitario para el
Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanza de Idiomas. 
&lt;br&gt;Se tendrá en cuenta la valoración de las prácticas realizada por el tutor a
través:
&lt;br&gt;- De los argumentos expresados por escrito y de un cuestionario (que
incluya el desarrollo de las competencias conseguidas), que debe incluir, además,
una hoja de firmas en la que consten las horas de asistencia del alumno
correspondiente.
&lt;br&gt;- Puntuación de las prácticas realizadas, cumplimiento de horarios y
fechas, ect. 
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Informes/memorias de
prácticas externas ou
prácticum


(*)El tutor académico evaluará la memoria final de prácticas redactada por el
alumno. La valoración de la memoria de prácticas se hará en relación con la
memoria desarrollada., en la que se considerará: claridad, estructura organizativa,
contenido, justificación y argumentación, competencias docentes y discentes
implicadas, etc. 


50


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V05103
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/O02M066V06106
Formación Académica e Profesional/O02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/O02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/O02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/O02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/O02M066V06105
Orientación e Función Titorial/O02M066V06101
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V06104
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Guía Materia 2013 / 2014 


 


DATOS IDENTIFICATIVOS 


Traballo Fin de Master 


Materia Traballo Fin de
Master


     


Código O02M066V06401      


Titulacion Máster
Universitario en
Profesorado en
Educación
Secundaria
Obrigatoria,
Bacharelato,
Formación
Profesional e
Ensino de
Idiomas -
Especialidade
(Ourense):
Orientación
Educativa


     


Descriptores Creditos ECTS   Carácter Curso Cuadrimestre


 6   OB 1 2c


Idioma      


Departamento


Coordinador/a Garrido González, Josefa


Profesorado Garrido González, Josefa


Correo-e jgarrido@uvigo.es


Web http://mpe.uvigo.es 


Descrición
xeral


(*) Materia orientada a la realización de un trabajo de investigación, experimentación o desarrollo original en
alguna de las líneas del módulo específico del master, y estará relacionado con algunos de los múltiples
ámbitos del mundo profesional propios del ámbito de la enseñanza secundaria. 


Competencias de titulación 


Carácter A Código Competencias Específicas


 A1 Coñecer os contidos curriculares das materias relativas á especialización docente correspondente. 


 A2 Coñecer o corpo de coñecementos didácticos ao redor dos procesos de ensino e aprendizaxe
respectivos. 


 A3 Planificar, desenvolver e avaliar o proceso de ensino e aprendizaxe potenciando procesos educativos
que faciliten a adquisición das competencias propias dos respectivos ensinos, atendendo ao nivel e
formación previa dos estudantes, así como á orientación dos mesmos, tanto individualmente como en
colaboración con outros docentes e profesionais do centro. 


 A4 Buscar, obter, procesar e comunicar información (oral, impresa, audiovisual, dixital ou multimedia),
transformala en coñecemento e aplicala aos procesos de ensino e aprendizaxe nas materias propias da
especialización cursadas. 


 A5 Contextualizar o currículo que se vaia a implantar nun centro docente participando na planificación
colectiva do mesmo. 


 A6 Deseñar e desenvolver metodoloxías didácticas tanto grupais como personalizadas, adaptadas á
diversidade dos estudantes. 
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 A7 Deseñar e desenvolver espazos de aprendizaxe, con especial atención á equidade, a igualdade de
dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, a formación cidadá e o respecto aos dereitos
humanos que faciliten a vida en sociedade, a toma de decisións e a construción dun futuro sustentable. 


 A8 Adquirir estratexias para estimular o esforzo do estudante e promover a súa capacidade para aprender
por se mesmo e con outros e desenvolver habilidades de pensamento e de decisión que faciliten a
autonomía, a confianza e iniciativas persoais. 


 A9 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e dominar destrezas e habilidades sociais
necesarias para fomentar a aprendizaxe e a convivencia na aula e abordar problemas de disciplina e
resolución de conflitos. 


 A10 Deseñar e realizar actividades formais e non formais que contribúan a facer do centro un lugar de
participación e cultura na contorna no que está situado. 


 A11 Desenvolver as funcións de titoría e orientación dos estudantes de maneira colexiada. 


 A12 Participar na avaliación, investigación e a innovación dos procesos de ensino e aprendizaxe,
comunicando as súas conclusións e as razóns que as sustentan á comunidade educativa e outros
profesionais da educación. 


 A13 Coñecer a normativa e organización institucional do sistema educativo e modelos de mellora da
calidade con aplicación aos centros de ensino. 


 A14 Coñecer e analizar as características históricas da profesión docente, a súa situación actual,
perspectivas e interrelación coa realidade social de cada época. 


 A15 Informar e asesorar ás familias achega do proceso de ensino e aprendizaxe e sobre a orientación
persoal, académica e profesional dos seus fillos. 


 A16 Traballar en equipo con outros profesionais da educación, enriquecendo a súa formación. 


 A17 Desenvolver hábitos e actitudes para aprender a aprender ao longo do seu posterior desenvolvemento
profesional. 


 A18 Aplicar os coñecementos adquiridos e a capacidade de resolución de problemas a contornas educativas
novas ou pouco coñecidos. 


 A19 Coñecer as características dos estudantes, os seus contextos sociais e motivacións. 


 A20 Comprender o desenvolvemento da personalidade destes estudantes e as posibles disfuncións que
afectan a aprendizaxe. 


 A21 Elaborar propostas baseadas na adquisición de coñecementos, destrezas e aptitudes intelectuais e
emocionais. 


 A22 Identificar e planificar a resolución de situacións educativas que afectan a estudantes con diferentes
capacidades e ritmos de aprendizaxes. 


 A23 Coñecer os procesos de interacción e comunicación na aula e no centro, abordar e resolver posibles
problemas. 


 A24 Coñecer a evolución histórica do sistema educativo no noso país. 


 A25 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de información, titoría e orientación académica e profesional. 


 A26 Promover accións de educación emocional, en valores e formación cidadá. 


 A27 Participar na definición do proxecto educativo e nas actividades xerais do centro atendendo a criterios
de mellora da calidade, atención á diversidade, prevención de problemas de aprendizaxe e convivencia. 


 A28 Relacionar a educación co medio e comprender a función educadora da familia e a comunidade, tanto
na adquisición de competencias e aprendizaxe como na educación no respecto dos dereitos e
liberdades, na igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e
non discriminación das persoas con discapacidade. 


 A29 Coñecer a evolución histórica da familia, os seus diferentes tipos e a incidencia do contexto familiar na
educación. 


 A30 Adquirir habilidades sociais na relación e orientación familiar. 


 A31 Coñecer e aplicar recursos e estratexias de educación no respecto e valor da diversidade lingüística e
as súas implicacións educativas. 


 A32 Coñecer o valor formativo e cultural das materias correspondentes á especialización. 


 A33 Coñecer os contidos que se cursan nos respectivos ensinos. 


 A34 Coñecer a historia e os desenvolvementos recentes das materias e as súas perspectivas para poder
transmitir unha visión dinámica das mesmas. 


 A35 Coñecer contextos e situacións en que se usan ou aplican os diversos contidos curriculares 
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 A36 Coñecer os desenvolvementos teórico-prácticos do ensino e a aprendizaxe das materias
correspondentes. 


 A37 Transformar os currículos en programas de actividades e de traballo. 


 A38 Adquirir criterios de selección e elaboración de materiais educativos. 


 A39 Fomentar un clima que facilite a aprendizaxe e poña en valor as achegas dos estudantes. 


 A40 Integrar a formación en comunicación audiovisual e multimedia no proceso de ensino-aprendizaxe. 


 A41 Coñecer estratexias e procedementos de avaliación e entender a avaliación como un procedemento de
regulación da aprendizaxe e estímulo ao esforzo. 


 A42 Coñecer e aplicar propostas docentes innovadoras no ámbito da especialización cursada. 


 A43 Analizar críticamente o desempeño da docencia, das boas prácticas e da orientación utilizando
indicadores de calidade. 


 A44 Identificar os problemas relativos ao ensino e a aprendizaxe das materias da especialización e expor
alternativas e solucións. 


 A45 Coñecer e aplicar metodoloxías e técnicas básicas de investigación e avaliación educativas e ser capaz
de deseñar e desenvolver proxectos de investigación, innovación e avaliación. 


 A46 Adquirir experiencia na planificación, na docencia e na avaliación das materias correspondentes á
especialización. 


 A47 Acreditar un bo dominio da expresión oral e escrita na práctica docente. 


 A48 Dominar as destrezas e as habilidades sociais necesarias para fomentar un clima que facilite a
aprendizaxe e a convivencia. 


 A49 Participar nas propostas de mellora nos distintos ámbitos de actuación a partir da reflexión sobre a
práctica. 


 


Carácter B Código Competencias Transversais


 B1 Utilizar bibliografía e ferramentas de procura de recursos bibliográficos xenerais e específicos, incluíndo
o acceso por Internet. 


 B2 Xestionar de forma óptima o tempo de traballo e organizar os recursos dispoñibles, establecendo
prioridades, camiños alternativos e identificando erros lóxicos na toma de decisións. 


 B3 Potenciar a capacidade para o traballo en contornas cooperativas e pluridisciplinarios 


 


Competencias de materia 


Competencias de materia Tipoloxía Competencias


(*)Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las
materias correspondientes a la especialización.


saber A46


(*)Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. saber A47


(*)Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.


saber facer
Saber estar / ser


A48


(*)Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de
la reflexión sobre la práctica.


saber facer
Saber estar / ser


A49


Contidos 


Tema  


(*)Trabajo de investigación original, orientado a
completar y reforzar las competencias asociadas
al título. 
Diseño y desarrollo de una investigación o
proyecto en el contexto de la educación
secundaria.
Elaboración del informe correspondiente y
defensa pública del TFM.


Planificación docente 


 Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
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Presentacións/exposicións 1 0 1


Traballos tutelados 10 139 149


*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.


Metodoloxía docente 


   Descrición


Presentacións/exposicións


Traballos tutelados (*)El Trabajo Fin de Master se realizará bajo la supervisión y dirección de un profesor de la
Universidad que ejercerá la función de tutor.
La tutorización consistirá en supervisar y orientar al estudiante en la temática, metodología,
elaboración, presentación y cualquier otro aspecto académico relativo al Trabajo Fin de Master, así
como facilitar su gestión, dinamizar y facilitar todo el proceso hasta la presentación y defensa del
Trabajo Fin de Master.
Las normas relativas a la tutorización del Trabajo Fin de Master están recogidas en la Guía del
Practicum elaborada por la Comisión Académica del Master, siguiento la normativa vigente. 


Atención personalizada 


 Descrición


Traballos tutelados


Avaliación 


 Descrición Cualificación


Traballos tutelados (*)Se evaluará la calidad del documento escrito. 60


Presentacións/exposicións (*)El tribunal evaluador del Trabajo Fin de Master evaluará y calificará el trabajo
presentado y defendido. La calificación será única y tendrá en cuenta los siguientes
aspectos: Calidad del documento escrito. Pertinencia del contenido expuesto.
Calidad de la presentación oral. Capacidad para su defensa. Grado de resolución
manifestado. Adecuación de recursos y medios empleados en la presentación,
incluido el uso de las TIC. 
Será necesario obtener una puntuación mínima de cinco puntos sobre 10 en este
apartado para obtener una evaluación positiva global. 


40


Outros comentarios e segunda convocatoria


Bibliografía. Fontes de información 


Recomendacións 


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario/O02M066V06102
Diagnóstico e Evolución da Competencia Curricular/O02M066V06106
Deseño Curricular e Organización de Centros Educativos/O02M066V06103
Formación Académica e Profesional/O02M066V06254
A Atención á Diversidade e a súa Intervención/O02M066V06252
A Convivencia nos Centros de Secundaria e o Traballo dende Departamento de Orientación/O02M066V06253
A Innovación e a Investigaicón Educativa como Factores para a Mellora e o Asesoramento Escolar/O02M066V06107
Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas/O02M066V06105
Prácticas Externas/O02M066V06301
Sistema Educativo e Educación en Valores/O02M066V06104
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